
ATIVO IMOBILIZADO 
(GESTÃO, APURAÇÃO E 

CONTROLE)



Ativo Imobilizado e IntangívelAtivo Imobilizado e Intangível

OBJETIVOS

• Possibilitar a compreensão da importância da
informação contábil adequada do Ativo Imobilizado e
sua gestão, apuração e controle para as
Cooperativas;Cooperativas;

• Permitir que os alunos possam compreender o
contexto das normas internacionais de contabilidade
na realidade das Cooperativas.



Ativo Imobilizado e IntangívelAtivo Imobilizado e Intangível

EMENTA
�Inovações Contábeis
�Gestão e Controles para o Imobilizado
� Reconhecimento e Mensuração
�Arrendamento Mercantil  - Leasing Operacional e Financeiro�Arrendamento Mercantil  - Leasing Operacional e Financeiro
� Baixas de Imobilizado
�Depreciação 

�Depreciação Acelerada
�Depreciação de Bens Adquiridos Usados



Contabilidade Contabilidade Empresarial (CPC/IFRS)Empresarial (CPC/IFRS)

EMENTA
� ICMS, PIS e COFINS nas aquisições de 

Imobilizado
� Reflexos tributários
� Vida Útil Definida e Indefinida
� Ativo Intangível� Ativo Intangível

�Reconhecimento e mensuração
�Métodos de amortização

�Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
� Testes de Impairment
�Valor residual
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CONTEXTUALIZAÇÃO DAS 
NORMAS CONTÁBEIS NO 

BRASIL E NO MUNDO



Novas Normas ContábeisNovas Normas Contábeis

� IFRS: International Financial Reporting
Standards

�� IAS: International Accounting
Standards

� CPC: Comitê de Pronunciamentos
Contábeis



Benefícios da adoção do IFRS como padrão contábil

A convergência aos padrões
internacionais de contabilidade (IFRS)Novas Normas ContábeisNovas Normas Contábeis

�Padronização internacional 
�linguagem contábil global para servir de base nas negociações

transnacionais 
� Imediata utilização pelo público internacional;
�Aumento do fluxo de capitais
�Reduz custos de adaptação dos relatórios financeiros.



O Desenvolvimento das Normas Internacionais
de Relatórios Financeiros no Brasil

O CPC é um órgão emissor de
Normas Contábeis do Brasil, em
consonância com as IAS (IFRS),
adaptadas às particularidades
brasileiras.



REGRAS X PRINCÍPIOS 

REGRAS (CONTABILIDADE HISTÓRICA BRASIL)

Regras x Princípios Regras x Princípios 

PRINCÍPIOS (IFRS)



APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS
IAS 1 E CPC 26 



As Demonstrações Financeiras BásicasAs Demonstrações Financeiras Básicas

NORMA ATUAL

• BALANÇO PATRIMONIAL
• DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (SOBRAS E PERDAS)• DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (SOBRAS E PERDAS)

DO EXERCÍCIO
• DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDO
• DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
• DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
• DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
• NOTAS EXPLICATIVAS



MENSURAÇÃO DOS ELEMENTOS NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS NO IFRS

Balanço Patrimonial AtivoBalanço Patrimonial Ativo

NORMA ATUAL

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE:

• CRÉDITOS NÃO CIRCULANTES
• INVESTIMENTOS
• IMOBILIZADO
• INTANGÍVEL



MENSURAÇÃO DOS ELEMENTOS NAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS NO IFRS

Balanço Patrimonial PassivoBalanço Patrimonial Passivo

NORMA ATUAL

PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

• CAPITAL SOCIAL
• AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
• RESERVAS DE SOBRAS (LEGAL, RATES...OUTRAS)
• SOBRAS A DESTINAR
• PERDAS A DESTINAR



Atividade Quebra Gelo ou Quebra QueixoAtividade Quebra Gelo ou Quebra Queixo!!

Considere os seguintes fatos contábeis em um mês de atividade
da Cooperativa Dilmão:

a. Compra a prazo de matéria prima por R$ 500.000

b. Venda de 50% dos estoques com 60% de Sobras Brutas
Sobre as Vendas. 30% a vista e 70% a prazo. Não há
tributação.tributação.

c. Comissão de vendas de 10% do valor do lucro bruto nas
vendas. Pagamento conforme o recebimento das vendas.

Pede-se para apresentar o balanço patrimonial, demonstração
das sobras, a demonstração do fluxo de caixa e a
demonstração do valor adicionado para o referido mês.



IAS 8 E CPC 23:
POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇAS 

NAS ESTIMATIVAS



Mensuração dos Elementos nas Demonstrações 
Financeiras no IFRS: Uma Mudança de Cultura 

• CUSTO HISTÓRICO;

• CUSTO DE REPOSIÇÃO;

• VALORES DE VENDA;

• VALORES PRESENTES;• VALORES PRESENTES;

• OUTROS CONCEITOS:
- VALOR JUSTO (FAIR VALUE);
- VALOR RECUPERÁVEL;
- IMPAIRMENT (DANO)
- VALOR DE MERCADO.



Ativos:

• Possível entrada de utilidade econômica no futuro
• Medição fiel dos custos/valores dos ativos

Elementos das Demonstrações Financeiras 
Elaboradas Conforme IFRS

Obrigações:
• Saída de recursos possível para pagamento de 

compromissos atuais (probabilidade)
• Medição fiel do valor do pagamento (confiança-

certeza)



Processo de Criação de ValorProcesso de Criação de Valor



Possibilidade Possibilidade de Perdas em Ativosde Perdas em Ativos

Caso ocorram evidências que os ativos estão
registrados por valor não recuperável no
futuro, será de responsabilidade da
Cooperativa reconhecer imediatamente aCooperativa reconhecer imediatamente a
desvalorização, a ser realizada por meio da
constituição de provisões.



ConceitosConceitos

Impairment (recuperabilidade): O impairment
é o instrumento utilizado para adequar o ativo
a sua real capacidade de retorno econômico.

Fair Value: o preço que seria recebido naFair Value: o preço que seria recebido na
venda de um ativo ou pago para transferir um
passivo em uma transação ordinária entre
participantes de mercado na data da
mensuração.



ConceitosConceitos

FAIR VALUE “É o valor pelo qual o ativo ou passivo pode ser
trocado ou vendido, existindo um conhecimento amplo e
disposição por parte dos envolvidos no negócio, em uma
transação sem favorecimentos”. Schmidt e Santos (2002,
p.90)

IMPAIRMENT TEST “Comparar o valor contábil do ativo e o
seu valor justo. Se o valor contábil exceder o valor justo, uma
perda por impairment será reconhecida, no valor desse
excesso, o que implica em dizer que a perda decorrente da
redução do valor do ativo será reconhecida no resultado do
exercício”. Santos et al. (2003, p.4)



ConceitosConceitos

DEEMED COST : O Custo Atribuído é definido pelo CPC 37 -
Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
como sendo "o montante utilizado como um substituto para o
custo (ou o custo depreciado ou amortizado) em uma
determinada data“.



Perdas Perdas em Quais Ativos?em Quais Ativos?

Substancialmente:
Estoques

Imobilizado

Investimentos

Intangível



ConceitosConceitos

Provisão para Obsolescência: é a condição que ocorre a
um produto ou serviço que deixa de ser útil, mesmo
estando em perfeito estado de funcionamento, devido ao
surgimento de um produto tecnologicamente mais
avançado.

Provisão para Slow Movers (baixo giro): é a condição
que ocorre a um produto ou serviço que é útil, está em
perfeito estado de funcionamento, mas tem pouca
movimentação e pode vir a ser comercializado devido ao
surgimento de um produto tecnologicamente mais
avançado



ExercícioExercício

Diferencie:

Impairment x Fair Value
Obsolescência x Slow Movers

Cite condições e exemplos de aplicação



CPC 27:
ATIVO IMOBILIZADO



CPC 27 - IMOBILIZADO

Ativo Imobilizado é o item tangível que:
a) é mantido para uso na produção ou

fornecimento de mercadorias ou serviços, para
aluguel a outros, ou para fins administrativos; ealuguel a outros, ou para fins administrativos; e

b) se espera utilizar por mais de um exercício.



Mudanças no Imobilizado

(-) Bens incorpóreos Ativo Intangível

(+) Ativos que não pertencem à cooperativa do ponto de
vista jurídico mas que esta detém o seu controle, usufruivista jurídico mas que esta detém o seu controle, usufrui
dos seus benefícios e assume os seus riscos

(+) Bens contratados em operações de leasing financeiro

(-) Bens de caráter permanente, mas não destinadas ao uso
nas operações, enquanto não definida sua destinação



Definições de termos-chave 

Valor contábil: é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a
dedução da depreciação e da perda por redução ao valor
recuperável acumuladas.

Custo: é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou oCusto: é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o
valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo
na data da sua aquisição ou construção.

Valor depreciável: é o custo de um ativo ou outro valor que
substitua o custo, menos o seu valor residual.

Depreciação: é a alocação sistemática do valor depreciável de
um ativo ao longo de sua vida útil.



Definições de termos-chave 
Valor recuperável: é o maior valor entre o valor justo menos os
custos de venda de um ativo e seu valor de uso.

Valor residual de um ativo: é o valor estimado que a entidade
obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas
estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condiçãoestimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição
esperadas para o fim de sua vida útil.

Vida útil: é
a) O período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar

o ativo; ou
b) O número de unidades de produção ou de unidades

semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do
ativo.



Classificação

• Bens em operação: são todos os recursos reconhecidos no
Imobilizado já em utilização na geração da atividade objeto da
sociedade.sociedade.

• Imobilizado em andamento: todas as aplicações de recursos
em imobilizações, mas que ainda não estão operando.



Terrenos

Essa conta registra os terrenos que estão sob o controle da
cooperativa realmente utilizados nas operações, ou seja, onde se
localizam a fábrica, os depósitos, os escritórios, as filiais, as lojas
etc.

Os terrenos sem destinação definida devem ser classificados
em Investimentos.

A



Sistemas Aplicativos – software

Valor dos softwares adquiridos ou desenvolvidos pela cooperativa
relacionados diretamente ao ativo corpóreo.

Ativo Intangível: caso esses softwares sejam identificáveis,
separáveis, possam ser separados e transacionados pela entidade.



Ativo Biológico

Engloba todos os animais e/ou plantas vivos mantidos para
uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços
que se espera utilizar por mais de um exercício social,
conforme CPC 27- Ativo Imobilizado e CPC 29 – Ativo
Biológico e Produto Agrícola.



Direitos sobre Recursos Naturais

Abrange contas relativas aos custos incorridos na
obtenção de direitos de exploração de jazidas de minério,
de pedras preciosas e similares.de pedras preciosas e similares.

Tratamento específico: CPC 34 – Exploração e
Avaliação de Recursos Minerais.



O CUSTO de um item do Ativo Imobilizado deve ser
reconhecido como ATIVO se, e apenas se:

a) For provável que futuros benefícios econômicos
associados ao item fluirão para a entidade; e

b) O custo do item puder ser mensurado confiavelmente.

Obs.: Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e
equipamentos de uso interno são classificados como
Imobilizado, quando a entidade espera usá-los por mais de
um período.

Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em
conexão com itens do Imobilizado, também são
contabilizados como Ativo Imobilizado.



Critérios de Avaliação
� Método do Custo: um item do Imobilizado deve ser
apresentado no Balanço pelo seu custo deduzido da
depreciação acumulada e das perdas estimadas por redução
ao valor recuperável.

� Método da Avaliação Patrimonial: pelos seus valores de
realização, nas hipóteses de processos de reorganização
empresarial

�Deemed Cost: na adoção inicial das práticas internacionais/
quando houver grande defasagem em relação aos valores
recuperáveis por geração de riquezas futuras.



CPC 27 - O custo de um item do Ativo Imobilizado compreende:

a) Preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e
impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de
deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

Custo do Imobilizado

b) Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo
no local e condição necessárias para o mesmo ser capaz de
funcionar da forma pretendida pela administração;



Exemplos que não são custos de um item do Ativo
Imobilizado:

a) Custos de abertura de nova instalação;

Custo do Imobilizado

b) Custos incorridos na introdução de novo produto,
incluindo propaganda e atividades promocionais;

c) Custos da transferência das atividades para novo
local, ou para nova categoria de clientes, incluindo
custos de treinamento;

d) Custos administrativos e outros custos indiretos.



Custo Atribuído (Deemed Cost)
• É o montante utilizado como substituto para o custo (ou o custo
depreciado ou amortizado) em determinada data.

• O CPC 37 prevê a opção da entidade fazer uma revisão dos valores
de seus ativos com base em uma nova avaliação, a valor justo, na
data de transição para as normas internacionais (apenas).data de transição para as normas internacionais (apenas).

• É diferente de Reavaliação

• Essa opção é para:
- Imobilizado; e
- Propriedade para Investimento.

• Contrapartida: Ajuste de Avaliação Patrimonial

É uma única vez

É feito com os ativos que necessitam
ter seus valores iniciais ajustados



Redução ao Valor Recuperável
Lei das S.A.:
Art. 183.

§ 3o A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre
a recuperação dos valores registrados no imobilizado e no intangível, a
fim de que sejam:

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando
houver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a quehouver decisão de interromper os empreendimentos ou atividades a que
se destinavam ou quando comprovado que não poderão produzir
resultados suficientes para recuperação desse valor; ou

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para
determinação da vida útil econômica estimada e para cálculo da
depreciação, exaustão e amortização.

Obs.: é obrigatória a aplicação do “Teste de impairment” pelo menos
uma vez por ano.



Vida útil
Os seguintes fatores são considerados na determinação da

vida útil de um ativo:
a) Uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade

ou produção física esperadas do ativo;

b) Desgaste físico normal esperado, que depende de fatores
operacionais tais como o número de turnos durante os quais ooperacionais tais como o número de turnos durante os quais o
ativo será usado, o programa de reparos e manutenção e o
cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;

c) Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças
ou melhorias na produção, ou de mudanças na demanda do
mercado para o produto ou serviço derivado do ativo;

d) Limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as
datas de término dos contratos de arrendamento mercantil
relativos ao ativo.



Vida útil
Existe vida útil indefinida para um bem do Imobilizado?

Se sim, cite exemplos e explique como se deve contabilizar a
depreciação.



Depreciação

• Se inicia quando este está disponível para uso.

Está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida 
pela administraçãopela administração

• Deve cessar na data em que o ativo é classificado como
mantido para venda, ou ainda, na data em que o ativo é
baixado, o que ocorrer primeiro.



Depreciação

� O método de depreciação utilizado deve refletir o padrão de
consumo, pela cooperativa, dos benefícios econômicos futuros.
Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a
não ser que exista alteração nesse padrão.não ser que exista alteração nesse padrão.

� Não é obrigatória a distribuição linear da depreciação, se
outro critério reflete melhor o padrão de consumo dos
benefícios do ativo.



Depreciação

� Depreciação Acelerada
� Depreciação de Bens Adquiridos Usados

� Em termos fiscais:� Em termos fiscais:

•metade do prazo de vida útil admissível para o bem 
adquirido novo;

• restante da vida útil do bem, considerada esta em relação 
a primeira instalação para utilização.

� Em termos efetivos:

•Período da vida útil.



Aspectos Tributários
� ICMS, PIS e COFINS nas aquisições de Imobilizado

� Baixa de bens com ganhos de alienação.



Operações de Arrendamento 
Mercantil

• CPC 06

• Classificação:

• Arrendamento mercantil financeiro: quando ele transfere• Arrendamento mercantil financeiro: quando ele transfere
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade do ativo arrendado. O título de propriedade pode
ou não vir a ser transferido.

• Arrendamento mercantil operacional: quando ele não
transfere substancialmente todos os riscos e benefícios
inerentes à propriedade do ativo arrendado.



CPC 4
(ATIVO INTANGÍVEL)



Ativo IntangívelAtivo Intangível

São os direitos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados a manutenção da
cooperativa ou exercidos com essacooperativa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive o fundo de comércio
adquirido,".



Ativo IntangívelAtivo Intangível
Condições Para RegistroCondições Para Registro

Um Intangível só deve ser reconhecido se
atender a estes 3 pontos:
a) Identificação;a) Identificação;
b) Controle; e
c) Geração de benefícios Econômicos

Futuros.



Ativo IntangívelAtivo Intangível
ExemplosExemplos

Marcas, softwares, licenças e franquias, receitas, fórmulas,
modelos, protótipos, gastos com desenvolvimento e outros
que atendam aos critérios de reconhecimento, que antes
eram tratados no extinto grupo de ativo diferido ou no ativo
imobilizado;

Abriga ainda os direitos autorais, e qualquer direito passível
de controle e exploração que gere benefícios incrementais
futuros, e que não esteja contemplado em uma norma
específica que regule a matéria em particular.



Ativo IntangívelAtivo Intangível
Casos EspeciaisCasos Especiais

� Direitos Federativos
� Marcas e Patentes
� Direitos Sobre Recursos Naturais
� Luvas� Luvas
� Direitos de Concessões
� Pesquisa de Desenvolvimento



Ativo IntangívelAtivo Intangível
GoodwillGoodwill

Em operações de combinação de negócios, sobretudo em
operações de aquisição de controle societário ou de
participações societárias significativas no capital de uma
cooperativa, é comum o surgimento de um valor pago a mais
sobre o valor de patrimônio liquido contábil da ação ou quota da
sociedade investida.

Muitas vezes é passível identificar essa "mais-valia" como
resultado da diferença entre o valor de mercado de um
imobilizado e o seu valor contábil liquido. Por outro lado, mesmo
após a alocação das parcelas dessa "mais-valia“ por diferença
entre todos os ativos a seu valor justo e seu valor contábil, bem
como também entre todos os passivos também a seu valor justo
versus seu valor contábil, remanesce ainda um ativo "residual"
que recebe a denominação amplamente aceita de goodwill (ou

fundo de comércio).



Ativo IntangívelAtivo Intangível
GoodwillGoodwill

O que é o goodwill?

É a expectativa de rentabilidade que alguém pagou para adquirir
essa participação societária; um agregado de benefícios
econômicos futuros, ou, sintetizando, um conjunto de intangíveis
não identificáveis no processo de aquisição (inclusive a sinergia
de ativos e a capacidade de gestão de novos administradores),de ativos e a capacidade de gestão de novos administradores),
para os quais objetivamente não é possível proceder-se a uma
contabilização em separado.

Em outras palavras, o goodwill representa o valor pago pelo
controle ou pela parcela da entidade adquirida que supera o valor
justo do patrimônio liquido.

Pós-Graduação e Extensão



Ativo IntangívelAtivo Intangível
Amortização do IntangívelAmortização do Intangível

a)Se há vida útil conhecida, confiavelmente determinada,
utiliza-se a abordagem da amortização (amortization

approach);

b)se não há vida útil conhecida, ou sua delimitação é
impossível de se obter de modo confiável, utiliza-se aimpossível de se obter de modo confiável, utiliza-se a
abordagem dos testes de recuperação (impairment

approach).

O ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser
amortizado.



ExercícioExercício
Uma determinada empresa foi adquirida por R$ 1.200.000. O detalhamento do
valor pago pela empresa foi o seguinte (valor 20 pontos):
Estoques:                                       R$ 300.000
Imobilizado:                        R$ 250.000
Demais Ativos e Passivos:       R$ 650.000

O Balanço Patrimonial da Empresa era o seguinte na data da compra:
Disponibilidades:                R$ 100.000
Contas a Receber:                        R$ 300.000
Estoques:                               R$ 400.000Estoques:                               R$ 400.000
Imobilizado:                            R$ 180.000
TOTAL DO ATIVO                   R$ 980.000

Exigibilidades:                          R$ 100.000
Patrimônio Líquido:                R$  880.000
TOTAL DO PASSIVO              R$ 980.000

Apure o valor do goodwill com os detalhes do cálculo. 


