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RESUMO 

 
 
O trabalho demonstra um conceito sobre dos elementos contábeis pertencentes ao Ativo Não 
Circulante, sendo o Realizável a Longo Prazo, Investimento, Imobilizado e Intangível, o que eles 
causam, representam e como são demonstrados e classificados em uma entidade, o que pode 
interferir na sua classificação, qual as variações ocorridas devido ao processo de depreciação, 
através dos métodos linear, método da soma dos algarismos, métodos das horas de trabalho, método 
das unidades produzidas, sendo o primeiro deste o mais utilizado perante as entidades, ao processo 
de amortização e exaustão, estas classificadas como contas redutoras do Ativo Não Circulante. O 
objetivo da presente pesquisa foi demonstrar quais as formas de controle que poderão ser utilizadas 
no Ativo Não Circulante aplicadas em uma entidade, sendo assim mostrar aos usuários quais são os 
benefícios de ter a contabilidade organizada e controlada.Com a presente pesquisa fica claro 
identificar que se a entidade vier a concluir o processo corretamente de planejamento, elaboração e 
classificação das contas contábeis, todos os que decidirem se envolver com a mesma, terão uma 
visão ampla e clara de qual a situação contábil, financeira e assim ambos poderão tomar as decisões 
necessárias que os convêm.  
 
Palavra–chave: Ativo não circulante, Avaliação de ativos, Contabilidade. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
 
This study demonstrates a concept of the accounting elements belonging to Non-Current Assets, 
being the Long-Term Assets, and Intangible and Fixed Assets, what they cause, represent and how 
they are demonstrated and classified  into one entity, what can interfere with their classification, the 
variations occured due to the depreciation process, through the linear methods, the sum of the digits 
method, methods of working hours, method of produced units, being the first mentioned the one that is 
most commonly used against the entities, the amortization and exhaustion process, classified as 
reductives of non-current assets. The objective of this research is to demonstrate what are the forms 
of control, which can be used in non-current assets applied in an entity, thus showing users which are 
the benefits of having an organized and managed accounting.With this research, it is easy to identify 
that if the entity correctly conclude the process of planning, preparation and classification of accounts, 
those who decide to get involved with it will have a wide and clear view of which is the financial and 
accounting situation, then, both will be able to make the necessary decisions that should be done. 
 
Keywords: Non-current assets, asset and accounting evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Constantemente somos obrigados a tomar decisões que consideramos 

importantes na vida, coisas do cotidiano ou tomada de decisões consideradas de 

maior relevância, necessitando de uma análise mais profunda. 

Do mesmo modo se dá diante das situações propostas em uma entidade, a 

tomada de decisões por parte dos administradores deve ser tomada baseada em 

relatórios confiáveis, obtidos através de dados e informações colhidos de forma 

correta. Para isso, a contabilidade surge como um instrumento de auxílio na 

administração, pois através dela se é colhido e registrado tais dados e informações 

para posteriormente emitir relatórios que auxiliarão na tomada de decisões. O 

contador exerce importante função, já que é ele quem produz as informações para 

os usuários da contabilidade. 

De acordo com Marion (2009, p. 26) a “contabilidade é a linguagem dos 

negócios. Mede os resultados das empresas, avalia o desempenho dos negócios, 

dando diretrizes para tomada de decisões”. 

A contabilidade surgiu com o objetivo de trazer informações econômicas e 

administrativas para que assim uma entidade possa ter controle de seus recursos, 

após a contabilização das informações, é feita a evidenciação dos mesmos através 

do Balanço Patrimonial, que é a demonstração financeira e patrimonial da entidade. 

Conforme Sá (1998, p. 42) define “contabilidade é a ciência que estuda os 

fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e 

comportamentos dos mesmos”. As contas patrimoniais que são utilizadas na 

contabilidade dividem-se em dois grupos, são eles Ativo e Passivo. O Passivo 

representa a origem dos recursos o qual a empresa disponibiliza, enquanto que o 

Ativo representa a aplicação dos mesmos.  

De acordo com a Lei nº 6.404/1976 os recursos aplicados no Ativo podem ser 

classificados como Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, este último objeto deste 

estudo, se divide em Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e 

Intangível. (BRASIL, 1976). 

De acordo com Portal da Contabilidade (2012) a origem da contabilidade se 

dá com a necessidade de registrar os fatos acontecidos com a caça e 

posteriormente no comércio dos povos antigos onde era feita a troca de mercadorias 



10 

 

(escambos), a partir dessas trocas existiu a necessidade de registrar as variações do 

seu patrimônio e sua preocupação era o rendimento desses valores e qual a forma 

de aumentar suas posses, esses registros eram feitos em fichas de barro ou nos 

interiores das cavernas a aproximadamente 8.000 a. C. 

Pinto (2005), cita que a contabilidade pode ser definida como ciência da 

administração e das contas, assim considerada como uma arte de contar. 

A contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais, 

preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos mesmos, em 

relação à eficácia funcional das células sociais. (SÁ, 1998). 

Simocelli (2012, s/p) cita que “o objetivo da contabilidade é registrar, coletar, 

resumir, informar e interpretar dados e fenômenos que afetam as situações 

patrimonial, financeira e econômica de qualquer entidade”. Sendo assim, ter o 

controle das variações patrimoniais da mesma, para que estas sirvam como base 

para a tomada de decisões. Ribeiro (2011) entende por patrimônio o conjunto de 

bens, direitos e obrigações, ou seja, o caixa, veículos, duplicatas a receber, 

duplicatas a pagar, entre outros. 

Assim Velter; Missagia (2004, p. 4) “estabelece que para atingir este objetivo, 

as empresas devem priorizar a evidenciação de todas as informações que 

possibilitem o controle e a tomada de decisões por parte dos usuários”. 

Esses registros são utilizados por diversos usuários e cada um deles utiliza 

tais informações conforme suas necessidades, os usuários podem ser internos ou 

externos, internos são aqueles que possuem ligação direta com a entidade, podem 

ser sócios, acionistas, diretores, estes a necessitam basicamente para a tomada de 

decisões e os externos não possuem ligação direta com a entidade, porém 

necessitam de informações que são relevantes às operações por ela efetuadas, 

pode ser bancos no caso de empréstimos, o governo para saber a correta 

arrecadação dos impostos e fornecedores para saber a situação financeira da 

entidade para efetuar a venda para a mesma. Esse processo de análise para a 

tomada de decisão pode ser definido como processo decisório. 

Conforme cita Iudicibus (2010, p. 6) “processo decisório é o conjunto de 

ações que faz com que se consiga a obtenção dos objetivos desejados, definidos 

pelo planejamento”. 

É visto que a contabilidade é um processo de planejamento e é de suma 

importância o controle das informações operacionais, para isso a entidade deve 
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tornar rotineira a escrituração de suas operações, como a entrada de mercadorias 

ou bens classificáveis como Imobilizados, as saídas como venda de tais 

mercadorias e no caso dos bens tendo um controle rígido em relação a apropriação 

de créditos e as depreciações como despesas, já que estas influenciam no resultado 

do exercício. 

Tais registros embasam os relatórios contábeis, dentre eles: o Balanço 

Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração do Fluxo de Caixa, entre 

outros. 

É através do Balanço Patrimonial que se pode analisar a situação financeira e 

patrimonial da entidade, é lá que se evidencia o Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido 

da mesma. O ativo se divide em Circulante e Não Circulante, este último que será 

tratado neste trabalho se divide em Realizável a Longo Prazo, Investimentos, 

Imobilizado e Intangível. 

Silva (2013) cita que no balanço, as contas do ativo são distribuídas de 

acordo com o seu grau de liquidez e o passivo por seu grau de exigibilidade. 

Neste sentido, este trabalho apresenta o seguinte problema: Qual a sua 

importância e seus benefícios para entidade ter controlada as contas do Ativo Não 

Circulante? 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em que foi abordado: o conceito dos 

elementos do Ativo Não Circulante, sendo eles: Realizável a Longo Prazo, 

Investimentos, Imobilizado, Intangível e de suas Reduções como Depreciação, 

Amortização e Exaustão e quais os métodos e cálculos destas reduções. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 GRUPOS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (AÑC) 

 

 

Antes denominado de Ativo Realizável a Longo Prazo e Ativo Permanente o 

AÑC define-se como itens que não possuem movimento frequente, são bens e 

direitos de vida útil longa, duradoura, que se destina ao funcionamento da entidade. 

O ativo diferido, onde se eram classificadas as despesas pré-operacionais, 

pré-industriais que colaboravam com o aumento do resultado de mais de um 

exercício social também fazia parte do grupo do AÑC, porém a lei nº 11.941/2009 

extinguiu esse subgrupo, e as contas que não puderam ser reclassificados em 

outros grupos, poderá permanecer no mesmo grupo com saldo transitório até que 

sejam totalmente amortizados, conforme cita Azevedo (2012) sua função era 

registrar as aplicações de recursos em despesas que contribuíam para formação de 

resultado. Santos e Schimidt (2011, p. 45) classificam que todos: 

 

Os ativos que não sejam caixa ou equivalente de caixa, cuja utilização não 
está restrita ou que se espera que seja realizado, ou é mantido para venda, 
negociação ou consumo dentro de 12 meses seguintes à data do balanço, 
serão classificados no ativo não circulante. 
 

Ainda segundo os autores o AÑC é dividido em: 

 Realizável a longo prazo; 

 Investimentos; 

 Imobilizado; 

 Intangível. 

 

Assim pertencerá a este grupo, todas as contas patrimoniais cujo o seu 

período de realização seja superior a 12 meses ou de seu exercício social, e quando 

os mesmos passarem a ter a realização inferior ao acima citado, deverá ser 

transferido para as contas do Ativo Circulante, este será classificado no balanço 

patrimonial conforme quadro abaixo: 
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Tabela 1: Estrutura básica do balanço patrimonial 

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Ativo Circulante 

Ativo Não Circulante 

      Realizável a Longo Prazo 

      Investimentos 

      Imobilizado 

      Intangível 

Passivo Circulante 

Passivo Não Circulante 

Patrimônio Líquido 

      Capital Social 

      Capital Social Subscrito 

      (-) Capital Social a Integralizar 

      Reservas 

      Reservas de Capital 

      (+/-) Ajustes de Avaliação Patrimonial 

      Reservas de Lucros 

      Ações em Tesouraria 

      Prejuízos Acumulados 

Fonte: Silva (2013, p. 61), adaptada pela autora 

  

 

1.1 Realizável a Longo Prazo 

 

O Realizável a Longo Prazo que faz parte do AÑC, pode ser entendido por 

contas cujo período operacional (período entre compra e venda, pagamento e 

recebimento) será no exercício seguinte, ou seja, superior a um ano. Os direitos não 

provindos de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sócios ou empresas 

coligadas serão classificadas nesta conta do AÑC. 

 

Serão classificadas nesse grupo, em regra geral, as contas da mesma 
natureza do Ativo Circulante, porém com prazos de realização superior a 
um exercício social, ou mais de 12 meses. Os empréstimos concedidos aos 
acionistas, diretores coligadas e controladas independem de seu 
vencimento e época de recebimento, de acordo com legislação serão 
classificadas no Realizável a Longo Prazo. (GRECO; GÄRTNER; AREND, 
2009, p. 304). 
 

Dois fatores interferem na classificação do mesmo, são eles: tempo e 

condição do devedor. Tempo são os direitos realizáveis após o término do exercício 

seguinte, já a condição do devedor o prazo de realização não é de grande 
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importância, ou seja, se a entidade efetuar um empréstimo a pessoa coligada, o 

mesmo deverá ser registrado como realizável a longo prazo, mesmo não o sendo 

(SANTOS; SCHIMIDT, 2011). 

No Realizável a Longo Prazo, também podem ser classificadas as contas cujo 

não conseguiram em um período inferior ou igual um ano, gerar benefícios de caixa 

imediatamente, não sendo convertido em numerário, como exemplo podemos citar: 

 Contas a receber; 

 Aplicações financeiras; 

 Adiantamentos a empresas coligadas ou controladas; 

 Adiantamentos a fornecedores; 

 Depósitos judiciais e cauções;  

 Depósitos compulsórios. 

 

Nas contas desse grupos, através do seu valor significativo e em função de 

seu objetivo, as contas com maior relevância se sobrepõe. 

Deve-se observar que o prazo de um ano dentro do realizável a longo prazo, 

se refere ao ciclo operacional da empresa e não aos doze meses, podendo este 

ciclo ter duração maior que o exercício social da empresa, mas suas demonstrações 

contábeis deveram ser feitas ao final de cada exercício. 

Com base em Iudícibus et al. (2010, p. 101) Os tributos como imposto de 

renda e contribuição social sobre o lucro líquido (IR e CSLL) assim como créditos 

tomados de empresas coligadas e controladas, diretores, acionistas ou participantes 

de lucro, devem sempre estar classificado no realizável a longo prazo, o segundo 

por não ser provindos de objetivos fins da entidade. 

Ainda segundo autor, para serem classificados no Ativo Realizável a Longo 

Prazo, os direitos referidos de vendas, adiantamentos e empréstimos a sociedades 

coligadas, controladas, diretores, acionistas e participantes no lucro da Cia serão 

independentes do prazo, desde que não constituam negócios usuais na exploração 

do objeto da companhia. 

O artigo 183 da Lei 6.404/76 com inclusão dada pela Lei nº 11.638/07 informa 

que os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão 

ajustadas a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito 

relevante (BRASIL, 1976). 
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1.2 Investimentos 

 

Investimentos são contas que representam as participações permanentes a 

outras sociedades e dos direitos que não estão destinados à manutenção das 

atividades da mesma. 

Quando se adquiri participações de outra sociedade visando interesses para a 

empresa como recebimentos de dividendos é caracterizado como investimento, e 

quando se torna permanente traz rendas não relacionadas às atividades fins 

(operacionais) da empresa. 

Para Perez Junior e Oliveira (2010, p. 2) Investimentos são: 

 

Aplicações de recursos em bens de natureza não monetária representados 
por valores mobiliários sem prazo de vencimento ou taxa de rendimento 
predeterminada. O rendimento desses investimentos está diretamente 
relacionado às oscilações de cotações de preços de compra e venda. 
Exemplos: ações adquiridas ou cotadas em bolsas de valores; investimento 
em ouro; fundo de ações. 

 

Para Marion (2009) investimentos são aplicações relativamente permanentes, 

com propensão a produzir renda para a empresa, e não se destinam à atividade 

operacional da empresa. 

Assim o artigo 179, inciso lll, da Lei nº 6.404/76 estabelece que devem ser 

registrado no grupo do investimento: 

 Participações permanentes em outras sociedades;  

 Direitos que não se destinem a manutenção da atividade da companhia ou da 

empresa (BRASIL, 1976). 

 

Nos investimentos existem as participações voluntárias e as incentivadas. 

Para Marion (2009) participações voluntárias são ações e quotas adquiridas 

pela empresa como investimento, com caráter de continuidade, devido a algum tipo 

de interdependência. Verificam-se principalmente em Sociedades Coligadas e 

Controladas e participações incentivadas são as participações efetuados por meios 

de Incentivos Fiscais em determinadas áreas e em atividades, mediante a dedução 

de parte do Imposto de Renda, este não sendo mais visto e utilizados na atualidade. 
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1.2.1 Avaliação dos investimentos 

 

De acordo com Marion (2009) os investimentos são avaliados por dois 

métodos: 

 Método de custo e 

 Método da equivalência patrimonial. 

Uma vez identificado qual o método a ser utilizado, os investimentos devem 

ser avaliados de acordo com suas regras específicas. 

 

 

1.2.1.1 Método de custo 

 

Os investimentos são avaliados pelo mesmo valor em que foram adquiridos, 

pelo seu custo. Temos como um exemplo provisões para perdas, a qual é aplicada 

no capital social de outras entidades. 

É realizado o registro contábil das ações sem alterar o seu valor monetário 

das já permanentes na sociedade. 

Só se reconhece na atual sociedade os resultados obtidos da sociedade 

investida se esta vier a realizar a distribuição ou os recebimentos dos dividendos. 

Segundo Marion (2009) quando esta for comprovada como permanente, 

sendo de recuperação possível ou não, as provisões para perdas reduz o lucro da 

entidade em igual valor, sendo o seu resultado reconhecido no momento em que há 

a distribuição de dividendos. 

No método de custo é possível identificar que não é rigorosamente colocado 

em prática o princípio básico de competência do exercício, pois só vem a ser 

atualizado no capital da investidora no momento da distribuição ou recebimentos de 

dividendos da empresa investida, sendo esta contabilização mais prática. 

 

 

1.2.1.2 Método da equivalência patrimonial (MEP) 

 

Os resultados de suas participações são reconhecidos no mesmo momento 

em que são gerados nessas empresas, este determina o percentual de capital na 

entidade investida. 



17 

 

Conforme Marion (2009) as empresas obrigadas a utilizar o Método de 

Equivalência Patrimonial reconhecem os resultados de suas participações em outras 

empresas no momento em que tais resultados são gerados nessas empresas. 

Assim segundo Iudícibus et al. (2010) o MEP é fundamentado no fato de que 

os resultados e quaisquer outras variações patrimoniais da investida sejam 

contabilizados na investidora no momento de sua geração na investida, 

independentemente de serem ou não distribuídos por esta. 

Para Ribeiro (2005, p. 94), “os investimentos permanentes são avaliados em 

função da variação ocorrida no patrimônio líquido das empresas investidas, 

mantendo o valor dos investimentos equivalentes ao percentual de participação no 

capital das empresas controladas, coligadas e de suas equiparadas”. 

 

É comum nessa forma de avaliação (equitymethod) a utilização na língua 
inglesa da expressão, onelineconsolidation. Ou seja, a equivalência 
patrimonial é uma forma simplificada de consolidação numa linha só, já que, 
ajustando-se uma única linha do balanço, a dos investimentos, produz-se a 
incorporação da parcela do lucro ou do prejuízo da investida que cabe à 
investidora. (MARTINS, 1997 apud DELFINO, 2008, p. 7). 
 

Através do MEP a visão será mais próxima do capital da investida, estando 

sempre com o percentual aplicado na investida como na investidora equivalentes. 

 

 

1.2.1.2.1 Obrigatoriedade de se aplicar o método de equivalência patrimonial 

(MEP) 

 

Para que a sociedade seja avaliada pelo MEP, que nada mais é do que o 

valor do investimento no final de cada exercício na investida, aplicado sobre a 

porcentagem correspondente a participação do capital social da investidora em suas 

coligadas e controladas, sendo que os valores ou as porcentagens do patrimônio 

líquido de ambas deveram estar iguais na mesma data em que for elaborado o 

balanço patrimonial da investidora ou em até sessenta dias antes da referente data. 

Conforme destaca o Guia de Contabilidade (2009, p. 6) “o valor do patrimônio 

líquido da investida deverá ser idêntico ao que consta em seu balanço patrimonial 

levantado na mesma data do balanço da investidora ou no máximo dois meses 

antes dessa data”. 
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Deve ser avaliados por este método as pessoas jurídicas em que possuírem 

na data do balanço: 

 Investimentos permanentes em coligadas e controladas; 

 Investimentos em outras sociedades em que estejam sob controle comum; 

 Investimentos em que tenha influência em sociedades coligadas; 

 Investimentos em sociedades coligadas que participe com no mínimo 20% de 

seu capital. 

 

Se a empresa não possuir esses requisitos básicos ela pode optar em utilizar 

o MEP, por considerar que este seja a melhor forma de contabilização. 

 

 

1.3 Participações permanentes em outras sociedades 

 

Para se classificar como investimentos é primordial que as participações 

sejam caracterizadas como permanentes. 

De acordo com o Guia de Contabilidade (2009, p. 03) devem-se dividir as 

participações societárias em: 

 Participações em coligadas e controladas; 

 Participações inexpressivas em outras sociedades; 

 Participações provenientes de incentivo fiscal; 

 Participações provenientes de empréstimos compulsórios. 

No momento da aquisição das participações em outras sociedades, se 

identifica qual a intenção de caracterizá-la permanente, obter controles societários 

ou interesses econômicos como fonte de renda. 

 

 

1.4 Controladas 

 

Para que as empresas sejam consideradas empresas controladas elas obtêm 

de modo permanente o poder de eleger a maior proporção dos administradores e 

preponderância nas deliberações sociais através dos direitos dos sócios por meio de 

controladoras ou por outras controladas. 
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Segundo Marion (2009, p. 371) “serão controladas quando houver uma 

participação maior que 50% no capital votante”. 

 

 

1.5 Coligadas 

 

Assim com base no Guia de Contabilidade (2009) para que as empresas 

sejam consideradas empresas coligadas, a empresa investidora deve ter influência 

significativa sobre elas. 

De acordo com Marion (2009, p. 370) “é presumida influência significativa 

quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante 

da investida, sem controlá-la”. 

Pode-se considerar que há influência significativa quando, sem controlá-la, a 

investidora exerce o poder de participar nas decisões políticas financeiras ou 

operacionais da investida. 

 

 

1.6 Imobilizado 

 

Para o início das atividades de uma entidade, existe a necessidade da 

compra de bens para o seu funcionamento, quando esses bens são duráveis, ou 

seja, com duração superior a um ano, estes são classificados como Ativos 

Imobilizados, caso a aquisição for de bens com duração inferior a um ano estes 

serão classificados direto como despesas. 

Para Marion (2009) o ativo imobilizado deve conter ao menos três 

características para que seja classificado como tal, sendo: ter natureza relativamente 

permanente, ser utilizado na operação dos negócios e não se destinar à venda. O 

ativo imobilizado pode ser classificado em tangíveis ou intangíveis, o primeiro pode-

se dizer que é todo bem palpável, que pode ser tocado, concreto, o segundo é todo 

bem não palpável. 

Marion (2009) ainda destaca que estende-se por imobilizado todo ativo de 

natureza relativamente permanente que se utiliza na operação dos negócios de uma 

empresa e que não se destina à venda. 
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Para o autor ativo imobilizado se subdivide em: terrenos, edifícios, 

instalações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, ferramentas, 

benfeitorias em propriedades arrendadas e direitos sobre recursos naturais. 

Conforme Lei nº 6.404/76, inciso IV, com redação dada pela Lei nº 11.638/07, 

considera imobilizados os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados 

a manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os 

benefícios, riscos e controle desses bens. (BRASIL, 1976). 

Pode ainda estar figurado ao grupo Imobilizado da empresa, os bens e 

direitos tangíveis e intangíveis, que serão utilizados nos princípios das atividades 

fins da empresa. 

 

 

1.6.1 Determinação do custo de aquisição do imobilizado 

 

Como explica o Guia de Contabilidade (2010, p. 11) – para que se determine 

o custo de aquisição de um imobilizado, é necessário primeiro verificar de que 

maneira o bem será incorporado ao patrimônio da empresa, por meio de compra ou 

por meio de construção/fabricação própria. 

 

 

1.6.1.1 Custo de aquisição por meio de compra 

 

No custo de aquisição por meio de compra, deve ser composto por todos os 

gastos e custos gerados até a chegada/entrada do bem na empresa, nesses gastos 

podemos considerar, adiantamentos a fornecedores, fretes, seguros, etc.  

Depois da possível chegada do bem à empresa, os seus gastos devem ser 

considerados como despesa operacional, desde que estas não alterem a vida útil do 

bem (um ou mais anos na vida útil original do bem). 

O Guia de Contabilidade (2010, p. 12) alerta “que quando se fala em melhoria 

que altera a vida útil do bem, deve se entender a melhoria que provoque um 

acréscimo de 1 ano ou mais na vida útil original do bem”. 

 

 



21 

 

1.6.1.2 Custo de aquisição por meio de construção ou fabricação própria do 

imobilizado 

 

IBRACON (2001, s/p.) cita que “o custo de um ativo de construção própria é 

determinado usando os mesmos princípios aplicáveis a um ativo adquirido”. 

Ao realizar uma construção, além dos gastos incorridos para aquisição de 

matérias, ainda terá os gastos com mão-de-obra até o possível apresentar 

condições de uso, esta conta deve estar distinta no subgrupo do imobilizado como 

título acima. 

 

 

1.7 Manutenção e reforma de imobilizado 

 

Uma grande proporção dos bens de uma empresa são submetidos a 

consertos, reformas e reparos para que continuem em condições de funcionamento.  

Com base no Guia de Contabilidade (2011) Quando os gastos gerados 

apresentarem um aumento na vida útil ou produtividade da empresa deveram ser 

incluídos ao custo, já quando são gastos rotineiros deveram ser contabilizados 

apenas no período competente como despesas do período, caso ocorra mudança de 

configuração ou natureza no bem, o mesmo terá os gastos imobilizados como novo 

agregado do bem. 

Como descreve Marion (2009, p. 352) “para os bens classificados no 

Imobilizado (vida útil superior a um ano), temos que incorrer em certos gastos para 

mantê-los ou recoloca-los em condições normais de uso”.  

 

1.8 Intangível 

 

Os ativos intangíveis “formam uma das áreas mais complexas da teoria da 

contabilidade, em parte em virtude das dificuldades de definição, mas principalmente 

por causa das incertezas a respeito da mensuração de seus valores e da estimação 

de suas vidas úteis”. (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999, p. 388). 

São classificados os direitos que tem bens incorpóreos destinados a 

manutenção da companhia, ou com mesmas finalidades, bens que não podem ser 

tocados. 
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Almeida (2010, p. 22) destaca que “os ativos intangíveis são usados na 

manutenção dos negócios da Companhia, e se diferenciam dos ativos imobilizados 

por não terem existência física”. 

Segundo Marion (2009) os bens intangíveis são os bens que não podem ser 

tocados, não possuem corpo. 

Ainda segundo o autor para ser classificado como um bem intangível os itens 

precisam ser identificáveis, controlados e geradores de benefícios futuros. 

Assim para satisfazer ao critério de identificação, o ativo intangível deve ser 

separado da entidade e vendido, alugado, transferido individualmente ou a par com 

um contrato e resultar de direitos transferíveis ou não, direitos esses legais e/ou 

contratuais, para o seu controle deve obter o poder de benefícios econômicos 

futuros e impedir que terceiros acessem os mesmos e gera-se benefícios futuros 

quando se inclui receitas sobre a venda de serviços ou mesmo produtos, reduz os 

custos ou demais benefícios que resultam do uso do ativo pela entidade.  

Exemplos de bens intangíveis: marcas, direitos autorais e sobre recursos 

naturais, software, fundo de comercio, patentes etc. 

Os bens intangíveis são muito difícil de ser avaliados, por serem muitas vezes 

subjetivos, uma marca pode significar e ter valor para muitos, já para outros podem 

não ter valor algum. 

Este só pode ser reconhecido no balanço, se o seu custo puder ser mostrado 

em conjunto ou individualmente e se provar que todos os benefícios futuros sejam 

gerados em função da entidade. 

No Ativo Intangível, os seus direitos classificados possui um critério de 

avaliação que deve ser feita através do seu custo obtido na aquisição deduzido de 

sua amortização. 

Os ativos intangíveis podem ter vida útil definida ou indefinida, como descreve 

Padoveze (2010, p. 288): 

 

Quando o ativo tiver vida útil indefinida este não será amortizado. Quando o 
ativo intangível tiver vida útil definida, a amortização será em função da vida 
útil estimada. 
A vida útil pode ser estimada tanto em termos de passagem do tempo, 
semelhante ao método de depreciação linear do imobilizado, como pode ser 
com base no volume de produção ou unidades semelhantes que foram está 
vida útil. 
Identicamente ao imobilizado, a vida útil do ativo intangível deve ser revista 
anualmente, e, se alterado, o prazo de amortização também deverá ser 
modificado a partir da vida útil modificada. 
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Os grupos do AÑC sofrem alterações/reduções nos valores de seus bens, o 

qual será melhor estudado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2 CONTAS REDUTORAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (AÑC) 

 

 

Contas redutoras são aquelas que no balanço patrimonial, possuem saldo 

contrário às contas do grupo, ou seja, vem para reduzir o valor do bem. 

Pinto (2005, p. 159) define que: 

 

A depreciação, a exaustão e amortização utilizam contas redutoras em seus 
lançamentos contábeis. Contas redutoras são aquelas que reduzem o saldo 
de uma conta patrimonial. A principal diferença entre elas é que a 
depreciação ocorre nos bens tangíveis, a exaustão ocorre em bens naturais 
e a amortização ocorre em bens intangíveis e que trarão de alguma forma 
um benefício futuro para a empresa. 

 

No caso do AÑC, vem com a natureza credora, reduzindo assim o saldo total 

das contas. 

O art. 183, 2º, da Lei nº 6404/76, estabelece: 

 

A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível 
será registrada periodicamente nas contas de; 
a) Depreciação, quando corresponder a perda do valor dos direitos que 

têm por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou perda de utilidade 
por uso, ação da natureza ou obsolescência; 

b) Amortização, quando corresponder a perda do valor do capital aplicado 
na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e 
quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou 
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente 
limitado; 

c) Exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente de sua 
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 
florestais, ou bens aplicados nessa exploração. (BRASIL, 1976, s/p). 

 

Quando se utiliza corretamente das contas redutoras do ativo não circulante, 

estas trarão benefícios futuros para a entidade, pois os seus valores ficam na 

empresa, e depois dos anos, se utilizadas corretamente, a entidade terá o valor para 

a compra de um novo bem. 
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2.1 Depreciação 

 

Os ativos imobilizados (com exceção os terrenos e obras de arte) sofrem 

depreciação, pois seu tempo de uso é limitado a um período. Para Ribeiro (2011), 

Depreciação é a diminuição parcelada de valor que sofrem os bens de uso da 

empresa, em decorrência do desgaste pelo uso, ou seja, se desgastam, 

enfraquecendo a capacidade de produção; da ação da natureza ou tempo, expostos 

constantemente às variações atmosféricas (frio, calor, vento, chuva, etc.) e da 

obsolescência, já que por conta da evolução tecnológica os bens se tornam 

ultrapassados e acabem não sendo mais utilizados na entidade. 

Já para Marion (2009) Depreciação é o processo contábil de conversão 

gradativa do Ativo Imobilizado em Despesa e ainda que em cada exercício poderá 

ser registrada como despesas/custos o valor referente a diminuição do ativo 

imobilizado em decorrência dos desgastes pelo Uso, Obsolescência e Ação da 

Natureza. Sendo assim, é estabelecido uma taxa de depreciação em razão de seu 

prazo de vida útil. A Legislação do Imposto de Renda fixou Taxas de Depreciação 

anuais conforme tabela: 

 

Tabela 2: Taxas anuais de depreciação 

Grupos de Bens do Imobilizado 
% 

ao ano. 

Bens Móveis em geral 

Edifícios e Construções 

Biblioteca 

Ferramentas 

Máquinas e Instalações Industriais 

Veículos em geral 

Tratores 

Computadores e Periféricos (hardware) 

10 

4 

10 

20 

10 

20 

25 

20 

Fonte: (MARION, 2009). 

 

Ainda de acordo com Marion (2009), essas taxas são utilizadas em uma 

jornada normal de trabalho, ou seja, de oito horas/turno, porém, quando a empresa 

adota mais de um turno, a mesma poderá optar pela depreciação acelerada, já que 
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seu tempo de vida útil será reduzido. Esses encargos de depreciação poderão ser 

contabilizados mensalmente, deduzindo seus valores na demonstração do resultado 

do exercício (DRE), pois trata-se de uma despesa e/ou custos, já no balanço 

patrimonial, a depreciação deduz do imobilizado. 

“Para cálculo da Taxa de Depreciação Anual é necessário estimar a vida útil 

do bem, isto é, quanto ele vai durar, levando em consideração as Causas Físicas e 

as Causas Funcionais”. (MARION, 2009, p. 354). 

Iudícibus et al. (2010, p. 250) destacam que “o valor depreciável de um ativo 

imobilizado é determinado pela diferença entre o custo pela qual está reconhecido 

deduzido do valor residual”. 

E segundo o mesmo não se deve simplesmente aceitar e adotar as taxas de 

depreciação fixadas como máximas pela legislação fiscal, deve realizar uma análise 

dos bens imobilizados da empresa e através das suas características técnicas, 

condições de uso e fatores que venham interferir em sua vida útil e assim estimar 

sua vida útil econômica e o seu valor residual, sendo a diferença entre a 

depreciação estimada e a aceita fiscalmente lançada no Livro de Apuração do Lucro 

Real.  

 

 

2.2 Métodos de depreciação 

 

 

2.2.1 Método Linear 

 

Mesmo com uma grande variedade de métodos para calcular a depreciação, 

o método mais utilizado é o Método da Linha Reta (quotas constantes), sendo 

trazidos também por alguns livros como Método Linear é a forma mais simples e 

possui aceitação fiscal, consiste a fórmula em utilizar o custo do bem e dividi-lo pela 

vida útil provável (tabela disponibilizada pela Legislação do Imposto de Renda). 

Ribeiro (2011, p. 201) descreve “Método Linear consiste na aplicação de 

taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem”. 
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Exemplo: 

O tempo de vida útil de um determinado bem é estipulado em cinco anos, 

assim teremos uma taxa de depreciação anual de 20% a.a. 

100% / 5 anos = 20% a.a. 

 

 

2.2.2 Método da soma dos algarismos 

 

Este método dispõe de taxas decrescente, maiores no início da depreciação e 

menores ao fim da vida útil do bem, sendo o seu inverso também verdadeiro, 

mantendo assim taxas variáveis durante o período de depreciação. 

Almeida (2010, p. 60) refere que: 

 

A taxa aplicada sobre o valor a ser depreciado do bem é um número 
fracionário cujo numerador são os períodos de vida útil restantes no fim do 
período anterior e o denominador, o total da soma dos dígitos 
correspondentes ao número de períodos de vida útil.  

 

Ex: Foi adquirida uma determinada ferramenta com um prazo de vida útil de 

cinco anos, por um valor de R$ 10.000,00, a sua taxa de depreciação será calculada 

da seguinte maneira: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

O número encontrado na fração será considerado o denominador, nesse caso 

o número 15. 

Taxas crescentes:                                    Taxas decrescentes: 

     1º ano = 1/15                                              1º ano = 5/15 

     2º ano = 2/15                                              2º ano = 4/15 

     3º ano = 3/15                                              3º ano = 3/15                     

     4º ano = 4/15                                              4º ano = 2/15 

     5º ano = 5/15                                              5º ano = 1/15 
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Nº01 - Exemplo com taxas crescentes:  

ANO FRAÇÃO DEPRECIAÇÃO ANUAL (R$) 

1 1/15 X $ 10.000 =    666,67 

2 2/15 X $ 10.000 = 1.333,33 

3 3/15 X $ 10.000 = 2.000,00 

4 4/15 X $ 10.000 = 2.666,67 

5 5/15 X $ 10.000 = 3.333,33 

   10.000,00 

 

 

Nº02 - Exemplo com taxas decrescentes: 

ANO FRAÇÃO DEPRECIAÇÃO ANUAL (R$) 

1 5/15 X $ 10.000 = 3.333,33 

2 4/15 X $ 10.000 = 2.666,67 

3 3/15 X $ 10.000 = 2.000,00 

4 2/15 X $ 10.000 = 1.333,33 

5 1/15 X $ 10.000 =    666,67 

   10.000,00 

 

 

2.2.3 Método das horas de trabalho 

 

Através desse método a taxa de depreciação é baseada no número de horas 

trabalhadas em um determinado período. 

De acordo com Iudícibus et al. (2010, p. 252) “o método de horas trabalhadas 

baseia-se na estimativa de vida útil do bem, representada em horas de trabalho”. 

Exemplo: 

Valor do bem = R$ 5.000,00 

Vida útil do bem = 5 anos 

Nº de horas trabalhadas no período = 50 

Nº de horas de trabalho estimadas durante a vida útil do bem = 500 

Depreciação = 50/500 x R$ 5.000 = R$ 500,00 a.a. 
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2.2.4 Método das unidades produzidas 

 

Nesse método a base da depreciação será através da quantidade de 

unidades produzidas. 

Almeida (2010, p. 61) destaca que “o custo do bem é dividido pelo total das 

unidades estimadas a serem produzidas pelo bem, e a depreciação do período é 

igual à taxa por unidade multiplicada pelo número de unidades reais fabricadas”. 

 

Exemplo: 

Valor do bem = R$ 5000,00 

Vida útil do bem = 5 anos 

Nº de unidades produzidas no período = 100 

Nº de unidades estimadas durante a vida útil do bem = 10.000 

Depreciação = 100/10.000 x R$ 5.000,00 = R$ 50,00 a.a. 

 

 

2.4 Amortização 

 

A amortização refere-se a conta redutora do ativo, em que há perda de valor 

nos ativos intangíveis, estes porém contem contas próprias, Despesa de 

Amortização e Amortização Acumulada.  

 

Amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na 
aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer 
outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto 
sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado. 
(BRASIL, 1976, s/p). 

 

Para Neves e Viceconti (2005, p.81): 

 

Amortização compreende à recuperação do capital aplicado em bens 
intangíveis, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a 
formação do resultado de mais de um exercício social, a ser lançada como 
custo ou encargo, em cada exercício. 
 

É importante lembrar que de acordo com o autor acima, o valor acumulado da 

amortização não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem, e se a utilização 
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do bem acabar antes da amortização total do seu custo, o saldo não amortizado 

gerará encargos no período em que encerrar a utilização do bem. 

O cálculo da amortização é efetuado de acordo com o método linear da 

depreciação, o valor do bem dividido pelo seu tempo de vida útil. 

 

 

2.5 Exaustão 

 

Segundo Ribeiro (2011) exaustão é a diminuição de valor dos recursos 

minerais ou florestais, resultante de sua exploração. 

Pode-se dizer também que exaustão é a perda de valor sobre estes recursos 

derivados da sua exploração. 

A Lei nº 6.404/1976 define “exaustão, quando corresponder à perda do valor, 

decorrente da sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou 

florestais, ou bens aplicados nessa exploração”. (BRASIL, 1976, s/p). 

Conforme ocorre a extinção dos recursos naturais, registra-se a exaustão. 

 

O conceito de exaustão está ligado com bens tangíveis sujeitos a 
esgotamento por exploração (minas, jazidas e florestas), ou seja recursos 
naturais que, através de mineração, extração, corte ou outro procedimento, 
perdem a sua sustância (ALMEIDA, 2010, p. 61). 

 

Iudícibus et al. (2010, p. 253) mencionam que a exaustão objetiva distribuir o 

custo dos recursos naturais durante o período em que tais recursos são extraídos e 

exauridos. 

Marion (2009, p. 359) destaca que “ao contrário das propriedades que se 

deterioram física ou economicamente, os Recursos Naturais se esgotam”.  

Assim pode considerar a exaustão a medida em que os recursos naturais se 

extinguem, sendo o valor desse considerado e registrado como a exaustão, fica 

claro ainda que o método de cálculo para a exaustão é o mesmo utilizado para a 

amortização e a depreciação, método linear e ainda pode ser utilizado conforme na 

depreciação com base no método das unidades produzidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Toda a pesquisa bibliográfica realizada obteve o compromisso de mostrar que 

através de uma boa organização, fica evidente e claro quais são as condições em 

que a entidade se encontra. 

O estudo também foi elaborado em cima das aplicações de recursos da 

entidade, ou seja, o ativo. 

É fato que antes de adquirir e realizar qualquer classificação, foi realizada um 

planejamento para se tomar uma decisão. E que através dos relatórios contábeis 

elaborados os usuários poderão encontrar as informações que necessitam. 

No primeiro capítulo com as classificações das contas do ativo não circulante, 

é possível verificar e identificar o que cada uma causa dentro da entidade, qual o 

seu tempo esperado, sua vida útil, qual o seu custo e até mesmo qual a utilidade 

que cada uma terá para a mesma, quais são os bens e direitos encontrados em 

cada conta, e que o seu período deverá ser sempre superior a um ano, ou a seu 

exercício social.  

No decorrer da pesquisa também foi possível constatar que as contas 

redutoras do ativo não circulante, que vem reduzindo o saldo de cada uma conforme 

sua classificação, através dessas é fácil encontrar o que o tempo e a utilização do 

bem, esta ocasionando com o mesmo, sendo usado métodos como a depreciação, 

exaustão e amortização, que em cada período será considerada como despesa ou 

custo. O saldo da mesma poderá proporcionar uma reserva, se forem utilizados 

corretamente, com os valores acumulados poderão realizar a compra de um novo 

bem. 

Por fim, é notável que a importância de todo controle da entidade é poder 

usufruir de negócios e conclui-los com eficácia, com o benefício de demostrar a 

verdadeira situação econômica e financeira da mesma para aqueles que 

necessitarem de seus relatórios, conseguindo realizar assim as suas atividades fins 

e obtendo um bom resultado para a mesma.  
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