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RESUMO 

 

O patrimônio das empresas está em constante estudo pela contabilidade, isso é 
dado pela sua relevância dentro do mundo dos negócios, pois este tem relação 
direta com o sucesso financeiro das empresas. A contabilidade surgiu nos 
primórdios utilizando formas rudimentares de controle do extrativismo para 
sobrevivência do homem. O avanço contábil seguiu o curso do tempo, evoluindo 
conforme a complexidade social (sistemas produtivos, desenvolvimento urbano e 
tecnológico, crescimento populacional, etc.). Porém com o avanço tecnológico criou-
se novas perspectivas contábeis, sendo esta uma fonte expressiva de informações e 
controle patrimonial, dentre eles os ativos imobilizados que são representados por 
todos os bens tangíveis e intangíveis destinados a produção ou suporte à produção. 
Os tangíveis neste trabalho são representados pelas máquinas e equipamentos que 
têm como forma de medir o tempo de operação, através da vida útil estimada. A 
importância de estimar a vida útil o mais fidedigno à realidade está ligado aos 
valores que são demonstrados no balanço patrimonial, estes não devem exceder o 
valor de recuperação do equipamento, seja ele através de venda ou geração de 
caixa. Diante da complexidade em se determinar a vida útil de bens com a melhor 
estimativa possível de sua realização, foi desenvolvido um método aplicável a 
qualquer tipo de equipamento. O método parte de um valor referencial denominado 
de Vida Útil de Referência (VUR), que pode ser obtida através de legislação 
tributária, fornecedor, bibliografia, etc. A VUR é modificada por alguns fatores que 
contribuem para o aumento ou redução da vida útil. Estes fatores foram gerados 
conforme as condições de manutenção, execução de serviço, ambiente de trabalho 
e a tecnologia envolvida no equipamento. Cada fator está sujeito a várias 
adversidades denominadas de “atributos”. Todo atributo é representado por um valor 
obtido através da aplicação de um questionário aos especialistas conhecedores do 
equipamento. Ao definir o atributo de cada fator que melhor espelhe as condições de 
durabilidade dos equipamentos, é formado um conjunto de informações que atuam 
para determinar a nova vida útil do equipamento. A partir do conjunto de fatores, 
criou-se uma equação matemática onde a Vida Útil Estimada (VUE) é obtida através 
da média ponderada dos fatores multiplicado pela VUR. A aplicação do método é 
realizada seguindo as cinco etapas definidas no método: seleção do equipamento, 
definição da VUE, seleção do especialista, aplicação do questionário para obter os 
valores de cada atributo e aplicação das informações na função matemática. Na 
aplicação do estudo os resultados apresentados pelo método foram comparados 
com a vida útil definida pela legislação fiscal, onde não são apropriadas nem aceitas 
pelas normas contábeis para fins de demonstração patrimonial. Os resultados 
apresentados foram satisfatórios e harmônicos comparados com a realidade, porém 
é recomendado o acompanhamento periódico do comportamento das VUE, e se 
constatado distorções ao longo do período estas devem ser ajustadas e corrigidas. 
Por fim o método demonstrou que é possível encontrar 192 VUE distintas entre si, 
demonstrando que diferentes aplicações devem ter vidas úteis distintas. 
 
Palavras-Chave: Vida Útil. Ativo Imobilizado.Teste Impairment.  

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The assets of companies is constantly studying for accounting, given its relevance in 
the business world, since this has direct relation with the financial success of the 
companies. Accounting began in the early days using rudimentary forms of control of 
extractivism for the survival of man. The advance of accounting followed the course 
of time, progressing according to social complexity (productive systems, urban and 
technological development, population growth, etc.). However, with the technological 
advance, new accounting perspectives were created, which became an expressive 
source of information and patrimonial control, among them, fixed assets that are 
represented by all tangible and intangible assets destined to production or production 
support. Tangible assets are represented by the machines and equipment which 
have to measure the operating time over the estimated useful life.The great of 
estimating the useful life to the reality is linked to the amounts that are shown in the 
balance sheet, which should not exceed the recovery value of the equipment, be it 
through sale or cash flow generation. Given the difficulty in determining the useful life 
of assets with the best possible estimate of their realization, a method was developed 
that is applicable to any type of equipment.The method starts from a reference value 
of Reference Useful Life (RUL) that can be obtained through tax legislation, supplier, 
bibliography, etc. The RUL is altered by some factors that cooperate to increase or 
reduce the useful life. These factors were created according to the conditions of 
maintenance, service execution, work environment and the technology involved in 
the equipment. Each factor is subject to several occurrences called "attributes". The 
attribute is represented by a value obtained through the application of a 
questionnaire to the experts who know the equipment. As soon defined the attribute 
of each factor that best reflects the durability of equipment conditions, it is formed a 
set of information act to determine the new useful life of the equipment. A set of 
factors was created, a mathematical equation was created where the Estimated 
Useful Life (EUL) is obtained through the weighted average of the factors multiplied 
by the RUL. The application of the method is accomplished through five steps 
defined in the method: equipment selection, EUL definition, specialist selection, 
application of the questionnaire to obtain the values of each attribute and application 
of the information in the mathematical function. The results presented by the method 
were compared to the useful lives defined by the tax legislation, where they are not 
appropriated nor accepted by the accounting standards for purposes of equity 
demonstration. In the use of the study, the results presented by the method were 
compared to the useful lives defined by the tax legislation, where they are not 
appropriated nor accepted by the accounting standards for purposes of equity 
demonstration. The results presented were satisfactory and compatible when 
compared to reality, but it is recommended to periodically monitor the behavior of 
EUL, and if distortions were found over the period they should be adjusted and 
corrected. Finally, the method certified the ability to find 192 EUL distinct from each 
other, demonstrating that different applications must have different useful lives. 
 
Key words: Accounting Useful Life. Permanent assets. Test Impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

Em decorrência da internacionalização dos mercados, tornando cada vez as 

transações mais próximas e os avanços tecnológicos, há alguns anos foi 

estabelecida uma linguagem contábil mundial objetivando possibilitar uma maior 

compreensão das informações contábeis de diferentes países. Desde 2007, o Brasil 

adotou os padrões internacionais de contabilidade e como consequência houve 

fortes mudanças contábeis, em especial com a promulgação das leis 11.638/2007 e 

11.941/2009, que alteraram em parte a lei das sociedades anônimas (lei 6.404/76). 

Dentre as mudanças ocorridas, e objeto deste trabalho, estão os aspectos 

contábeis referentes à avaliação dos ativos classificados no imobilizado das 

empresas. 

O processo de avalição de bens do ativo imobilizado requer metodologia e 

capacidade técnica para tal, onde os resultados deverão ser registrados em laudos 

técnicos determinando-se a estimativa da vida útil. Estes laudos podem ser 

elaborados internamente pela empresa, contudo, a maioria tem dificuldade em 

atender todos os requisitos, fato este que leva à contratação de consultorias 

terceirizadas especializadas no assunto, gerando custos adicionais. 

Por ter um expressivo impacto sobre as demonstrações financeiras, este 

trabalho se justifica pela proposta de um método para gestão contábil da vida útil de 

máquinas e equipamentos classificados no ativo imobilizado. Com o objetivo de que 

micro e pequenas empresas atendam às normas contábeis brasileiras em relação 

aos itens classificados no imobilizado, a proposta é estabelecer um método 

consistente que possa ser adaptado às particularidades de cada negócio e avaliar se 

a vida útil das maquinas e equipamentos condizem com as operações da empresa. 

Outro motivador, além dos altos custos, para a realização das avaliações 

está ligado diretamente a segurança e confiabilidade das informações apresentadas 

nas demonstrações financeiras, atendimento às normas contábeis para minimizar os 
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riscos das empresas sofrerem sanções pelos órgãos fiscalizadores, e manter o valor 

patrimonial adequado à realidade da organização e do mercado. 

Deve-se ressaltar, ainda, que esse processo de avaliação não se confunde 

com os processos de reavaliações de bens anteriormente permitido pela legislação. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Propor um método para avaliação da vida útil de máquinas e equipamentos, 

visando melhorar a representatividade das informações contábeis patrimoniais, e 

econômicas, permitindo assim uma melhor gestão dos ativos nas empresas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Analisar algumas metodologias existentes e as novas exigências 

aplicadas aos ativos imobilizados; 

b) Definir o modelo matemático e os atributos do método; 

c) Desenvolver questionário e definição amostral para validação do 

modelo proposto; 

d) Aplicar o método com base na seleção amostral em uma empresa de 

pesquisa e desenvolvimento; 

e) Analisar e discutir os resultados obtidos, e; 

f) Realizar estudo comparativo com a vida útil fiscal. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil iniciou o processo de convergência das normas contábeis 

brasileiras para os padrões internacionais e um dos principais motivos que levou à 

adotá-las é a crescente globalização e a interação econômica entre os países, 

gerando a necessidade dê-se adotar modelos que sejam entendidos e aceitos 

internacionalmente. 

Entre as alterações acorridas neste processo de convergência estão as 

mudanças nos critérios de avaliação dos bens registrados no ativo imobilizado, 

principalmente no tocante a depreciação. Até a harmonização das normas 

internacionais, os percentuais de depreciação utilizados pelas empresas estavam 

atrelados aos critérios fiscais estabelecidos pelo Regulamento de Imposto de Renda 

(Decreto 3.000/1999), através de seus artigos 305 a 323, os quais muitas vezes não 

refletiam a realidade do valor contábil registrado em determinado período em função 

das atividades exercidas pela empresa. 

Com a adoção de novos padrões, entre outras mudanças ocorridas, o artigo 

183 da lei 11.941/2009 determina que as empresas devem efetuar periodicamente 

análise sobre a recuperabilidade dos valores registrados no imobilizado, a fim de 

que sejam registradas as perdas de valor do capital, quando comprovado que não 

poderão produzir resultados suficientes para recuperar o valor do ativo, revisados e 

ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica estimada 

para o cálculo da depreciação, exaustão e amortização. 

Diante das novas normativas contábeis, os principais procedimentos que 

deve ser verificado ao ativo imobilizado são: 

 Inventariar periodicamente os bens com a finalidade de verificar seu 

estado de uso e conservação; 

 Ajustar as taxas de depreciação sempre que for observada alguma 

inconsistência; 

 Estimar a vida útil efetiva dos ativos a fim de apresentar com maior 

fidedignidade os valores com depreciação. 

Sob o ponto de vista contábil, a lei 6.404/1976 dispõe sobre as sociedades 

por ações, porém as demais empresas, inclusive as constituídas sob a forma de 
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limitada, independente da sistemática de tributação por ela adotada, devem seguir à 

lei das Sociedades Anônimas. 

Outra mudança importante ocorrida na lei 6.404/1976 é a vedação de 

registros contábeis de reavaliação patrimonial pelas empresas de forma espontânea, 

anteriormente permitida quando constatado que o bem estava totalmente depreciado 

na contabilidade, mas continuava em pleno funcionamento gerando caixa para a 

empresa, tal procedimento era aceito com a finalidade de recompor o valor 

patrimonial. A única permissão aceita pela legislação para adequar os valores dos 

ativos foi para o exercício de 2010 quando na adoção inicial das normas permitiu a 

revisão dos valores dos ativos sendo reconhecidos pelo custo atribuído (deemed 

cost), porém não sendo admitida sua postergação e revisões para períodos 

posteriores. Cabe destacar que as avaliações nas fusões, incorporações e cisões, 

avaliação na subscrição de capital em outra empresa com o aporte de bens são 

permitidas pela legislação societária e aceitas pelo fisco. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo pretende de maneira objetiva desenvolver um método que possa 

ser os bens do ativo imobilizado de maneira isolada para determinar a vida útil para 

fins patrimoniais de forma que apresente através da contabilidade o valor de 

mercado dos ativos em determinado período. 

O método a ser desenvolvido será para aplicação em bens tangíveis cuja 

desvalorização é registrada pela depreciação. Não serão abordados os bens 

intangíveis (marcas, softwares, patentes, etc.) cuja desvalorização é registrada pela 

amortização e os recursos naturais (minérios e florestas) onde a desvalorização e 

registrada pela exaustão. 

Não serão objetos deste estudo os ativos, como: 

a) terrenos e terras nuas. Por ser considerado um recurso natural cuja 

propriedade não se desgasta com o passar do tempo, exceto minas e 

jazidas; 

b) as edificações, construções e instalações; 
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c) os animais vivos classificados no capítulo 01 na tabela da 

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, por mais que tenham 

previsão legal pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB não 

serão abordados neste estudo; e 

d) os conjuntos de bens como unidades industriais para a determinação 

da vida útil. Para que seja possível devem ser considerados cada parte 

de forma isolada do conjunto de bens.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Na fundamentação teórica são apresentadas as principais terminologias 

aplicadas ao ativo imobilizado, os principais conceitos envolvidos bem como as 

novas determinações a serem seguidas pelas normas internacionais de 

contabilidade. Será apresentado de modo sintético o surgimento da contabilidade 

como ciência e os avanços das atividades contábeis no Brasil. 

No estado da arte serão abordadas as principais orientações contábeis 

vigentes aplicados ao ativo imobilizado. Também serão pesquisados através de 

artigos publicados quais são as práticas das empresas em relação às normatizações 

contábeis. Outro ponto a ser abordado são as normas e práticas atualmente 

existentes para a gestão de ativos. 

No capítulo seguinte será desenvolvido o método proposto, apresentados os 

parâmetros que serão abordados pelo método e os fatores que determinarão a vida 

útil dos ativos. Ainda contará com a definição do modelo matemático a ser utilizado, 

modelagem dos fatores e a forma de obtenção dos valores de cada atributo. 

A aplicação do método é feita através da aplicação de estudo de caso em 

dois tipos de bens distintos entre si, definidos na seção amostral, de uma empresa 

de tecnologia. Nesta etapa serão processadas as informações levantadas da classe 

de bens escolhidas, ou seja, a aplicação matemática do método. Os resultados 

obtidos serão mensurados através de gráficos em comparação com as taxas fiscais.  

Sendo o último capítulo a conclusão do trabalho, análise da metodologia 

desenvolvida e dos resultados e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo aborda alguns conceitos teóricos dos assuntos mais 

pertinentes tratados neste trabalho referente ao ativo imobilizado, depreciação, vida 

útil e teste de recuperabilidade (impairment). 

 

2.1 SURGIMENTO DA CONTABILIDADE 

 

A contabilidade é uma das ciências mais antigas do mundo, suas formas 

primitivas de controle do patrimônio foram observadas antes mesmo do surgimento 

da escrita e dos números. 

Segundo Iudícibus (2004, p. 34) não é descabido afirmar que a contabilidade 

é tão antiga quanto a origem do Homo sapiens. Mesmo de forma rudimentar o 

homem primitivo já praticava contabilidade inventariando seus rebanhos e suas 

ânforas de bebidas. 

Coelho (2010, p. 117) menciona que a contabilidade sempre esteve presente 

na vida do homem. Mesmo nos tempos mais primitivos o homem se preocupou com 

aspectos relativos ao controle de seu patrimônio (caça, pesca e colheita). 

Segundo Oliveira e Moreira (2013, p. 13), a contabilidade teve seu 

surgimento no período mesolítico, por meio de utilização de sistemas contábeis 

registrados em fichas de barros que continham símbolos de animais, materiais 

têxteis, entre outros. 

O período e o local inicial exato do surgimento da contabilidade não é 

consenso entre os historiadores. O fato é que algumas descobertas arqueológicas 

demonstram formas de controles complexos no Oriente Médio, berço da civilização 

antiga (COELHO, 2010, p. 118). 

A preocupação com a propriedade e o patrimônio é uma constante desde a 

antiguidade, porém até o surgimento da moeda a evolução contábil foi lenta. Após o 

surgimento da moeda, e a medida que as atividades foram desenvolvendo-se em 

dimensões e complexidades houve a necessidade de aperfeiçoamento dos 

instrumentos de controle patrimonial.  
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Um dos fatos mais marcantes da história da contabilidade foi protagonizado 

em 1494, na Itália, pelo frade franciscano entendido em teologia e matemática frei 

Luca Pacioli, considerado por muitos autores como o “pai da contabilidade”, 

apresentou em um capítulo do seu livro uma forma de controle contábil. 

 

Com o desenvolvimento da imprensa, Pacioli, teólogo e matemático, 
publicou em 1494 um livro intitulado La summa de arithmetica, geometria, 
proportioni et proportionalitá, na verdade um tratado matemático que 
apresentava numa parte de sua obra, intitulada De computis et scripturis, 
uma explicação didática de uma forma de controle contábil que se baseava 
num método denominado Patidas Dobradas.  
Este método propõe que os registros contábeis sejam registrados por meio 
de débito e crédito na seguinte proposição: 
“Para todo débito, existe um crédito de igual valor.Não existe débito sem 
crédito”. (COELHO, 2010, p.126). 
 

Outro fato que marcou uma nova era na contabilidade foi a Revolução 

Industrial no século XVIII. Com o crescimento das empresas, a ampliação dos 

negócios e o aumento da competitividade no mercado, surgiu a necessidade de 

fazer da contabilidade de custos uma forma de mensuração dos valores dos 

estoques e do resultado (COELHO, 2010, p. 130). 

Iudícibus (2004, p. 48) cita que, com o surgimento do capitalismo, a 

importância contábil consolidou-se, estando a contabilidade ligada diretamente ao 

progresso econômico, social e institucional de cada país. 

Com a globalização da economia, o avanço tecnológico e o aumento dos 

negócios internacionais, o século XX foi marcado pela busca da harmonização dos 

princípios e procedimentos contábeis. 

 

2.1.1 CONTABILIDADE NO BRASIL 

 

No mundo a contabilidade esteve sempre atrelada a expansão comercial e 

econômica de cada região e o Brasil seguiu este mesmo caminho. No período de 

colonização do Brasil a Itália era um país de referência contábil, isso fez com que o 

Brasil herdasse dos portugueses a influência da escola italiana. Entretanto 

historicamente no Brasil a contabilidade nunca foi tratada como prioridade, primeiro 

que Portugal nunca teve tradição contábil no cenário mundial e segundo que a 



 

 

22 

preocupação inicial no Brasil era somente de cunho exploratório (COELHO, 2010, p. 

152-153). 

Segundo Silva e Assis (2015 p. 36), a história da contabilidade no Brasil está 

dividida em três períodos: Colônia, Império e República. 

Brasil Colônia (1500 – 1808), as primeiras atuações do profissional de 

contabilidade no Brasil foram verificadas desde a colonização. Em 1549 com a 

criação dos armazéns alfandegários Portugal nomeou Gaspar Lamego como 

primeiro Contador geral das terras do Brasil e Bastião de Almeida como Guarda dos 

Livros das Casas das Fazendas e Alfândega (RODRIGUES, 1989). 

Com a chegada da Família Real ao Brasil em 1808, proporcionou um 

desenvolvimento econômico da colonial com a abertura dos portos e a 

comercialização de produtos (SILVA; ASSIS 2015 p. 36). 

Também neste período foram criados o Regimento para o Contador dos 

Armazéns (Anexo 3) e o Regimento para o Regimento para o Guarda-Livros (Anexo 

4).  

Brasil Império (1808 – 1889), uma das primeiras manifestações contábeis 

brasileiras ocorreu em 1808, com a introdução do método das partidas dobradas 

como forma de escrituração contábil (SCHMIDT, 2000, p. 205). 

O processo de escrituração contábil nos órgãos públicos tornou-se 

obrigatório em Portugal através do Alvará de 24 de dezembro de 1768. No Brasil, a 

primeira referência oficial à escrituração e relatórios contábeis ocorreu através do 

alvará elaborado em 28 de junho de 1808, pelo Príncipe Regente D. João VI, 

conforme a seguinte orientação da Corte Portuguesa: 

 

Para que o método de escrituração e fórmulas de contabilidade da minha 
Real Fazenda não fique arbitrário, e sujeito à maneira de pensar de cada 
um dos meus contadores gerais, comunico que sou servido a criar para o 
referido Erário: ordeno que a escrituração seja a mercantil por partidas 
dobradas, por ser a única seguida pelas Nações mais civilizadas, assim 
pela sua brevidade para o manejo de grandes somas, como, por ser a mais 
clara, e a que menos lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconde a 
malícia e a fraude dos previcatários.  

 

Brasil Império (1889 – vigente), este período inicia-se dentro de um contexto 

conturbado, pois o país atravessava graves problemas de ordem social, política e 

financeira (SILVA; ASSIS 2015 p. 39). 

Outras importantes mudanças ocorridas nesta época foram: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_das_partidas_dobradas
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_das_partidas_dobradas
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 Criação dos cursos profissionalizantes e de ensino técnico comercial, 

instituídos pelo Decreto 17.329 em maio de 1926; 

 Regulamentada a profissão de Contador, através do Decreto 20.158 em 

Junho de 1931; 

 Em Setembro de 1945 por meio do Decreto Lei 7.988, surge o curso superior 

de Ciências Contábeis e Atuariais; 

 Em maio de 1946, por meio do Decreto Lei 9295 foram criados o Conselho 

Federal e os Conselhos Regionais de contabilidade. 

Com a promulgação do primeiro Código Comercial Brasileiro em 1850, que 

abordou aspectos contábeis, passou a ser obrigatório que os comerciantes 

efetuassem a escrituração contábil, inclusive em livro diário que deveria conter cópia 

do Balanço Geral. Com estas novas exigências a profissão contábil começou a ter 

importância dentro das empresas, e em 1870 ocorreu a primeira regulamentação 

contábil, destacando-se por ser a primeira profissão liberal regulamentada no país 

(PIRES, 2008, p. 24). 

Contudo, e com o avanço dos negócios, a legislação societária necessitava 

desenvolver-se, e em 1976 foi promulgada a Lei n° 6.404 que introduziu novos e 

importantes conceitos no direito societário brasileiro e, também, configurou um 

avanço na área contábil, pois trouxe inovações tanto nas demonstrações contábeis e 

seus componentes quanto aos princípios contábeis. O objetivo foi a ampliação da 

quantidade de informações que deveriam ser divulgadas como também a qualidade 

dessas informações, de forma a fortalecer o mercado de capitais (GERON, 2008, p. 

23-24).  

Desde a promulgação da Lei 6.404 até os dias atuais houve várias 

alterações jurídicas nesta, com a finalidade de adequar a legislação brasileira com o 

desenvolvimento dos mercados, porém uma das mais relevantes alterações 

contábeis ocorridas desde então surgiram com as Leis nº 11.638 de 2007 e nº 

11.941 de 2009, quando foram introduzidos novos conceitos, métodos e critérios 

contábeis e fiscais com a finalidade de harmonizar as regras contábeis brasileiras 

aos padrões internacionais de contabilidade. 

Dentre as alterações a introdução de um novo conceito é destacada “a 

primazia da essência econômica sobre a forma jurídica”, ou seja, cada operação 

deve ser avaliada pela sua essência independente do que está descrito em um 

documento. Outras alterações importantes trazidas dizem respeito ao registro dos 
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bens no Ativo Imobilizado, do valor recuperável dos ativos (impairment) e do valor 

presente (CPC 00, 2011, 3; 16). 

 

2.2 ADERÊNCIA AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

 

O mundo está em constante mudança. As mudanças fazem parte de um 

ciclo natural da evolução. Evolução das pessoas, das sociedades, das organizações. 

A contabilidade não está alheia a isso e a principal evolução na primeira década do 

século XXI foi a Convergência para as Normas Internacionais (IUDÍCIBUS et al., 

2010, p. 727). 

As Normas Internacionais de Contabilidade foram criadas com o propósito 

de ser um conjunto de regras contábeis uniformes e aceitas internacionalmente.  

No Brasil, o processo de convergência iniciou em decorrência do advento 

das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Segundo Gonçalves et al., (2014, p. 5) “[...] a 

contabilidade passou por várias modificações nas práticas contábeis, alterando 

conceitos e critérios de reconhecimento, mensuração e a divulgação em notas 

explicativas”. 

 

O mundo ruma claramente para a convergência contábil. Mais de 100 
países já adotam o International Financial Reporting Standards (IFRS), o 
padrão contábil que tende a ser globalmente aceito para as demonstrações 
financeiras. As normas relativas a esse modelo são publicadas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e implicam um ambiente 
de preparação de demonstrações financeiras que requer mais julgamento e 
menos diretrizes baseadas em regras detalhadas. (DELOITE, 2008, p.2). 

 

A convergência das normas brasileiras para os padrões internacionais é uma 

consequência inevitável em função da globalização dos mercados, avanços 

tecnológicos e da atual conjuntura econômica mundial. Uma vez que tal processo 

visa reduzir as diferenças na forma dos registros contábeis de um país para o outro 

em função de entendimentos conceituais e também por questões fiscais e tributárias 

(GOLÇALVES; MENDONÇA; CARVALHO, 2014, p. 158). 

O ganho para as empresas brasileiras neste processo é elevar o nível de 

qualidade das informações e de credibilidade perante outros países, além do mais a 
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alta qualidade das normas internacionais emitidas pela International Accounting 

Standards Board – IASB eleva a contabilidade brasileira a outros patamares.  

No Brasil foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC através 

da resolução CFC n° 1.055 no ano de 2005, órgão responsável por interpretar as 

normas emitidas pela IASB, que segundo Resolução tem por objetivo: 

[...] o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa 
natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora 
brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 
produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade 
Brasileira aos padrões internacionais. (CFC, 2005). 
 

A convergência no Brasil resultou na adequação das demonstrações 

financeiras com a realidade econômica das empresas, além de melhorias no 

ambiente de negócios. Também para os profissionais de contabilidade o desafio e a 

reponsabilidade passam a exigir maior nível de conhecimento das normas contábeis 

como também das operações da empresa. 

 

As normas internacionais têm como características básicas serem 
sustentadas muito mais em princípios do que regras, e serem baseadas na 
prevalência da essência sobre a forma. Tornam-se mais importantes os 
conceitos de controle, de obtenção de benefícios e de incorrência em riscos, 
do que a propriedade jurídica para registro de ativos, passivos, receitas e 
despesas. A contabilidade passa a ser de toda a empresa, não somente do 
contador. (GONÇALVES et al., 2014, p. 5)   

 

Dentre as novas alterações produzidas com a convergência para os padrões 

internacionais está a avaliação dos ativos classificados no imobilizado que devem 

ser inicialmente reconhecidos pelo custo de aquisição deduzido a depreciação, pelo 

desgaste ou perda de utilidade ou amortização/ exaustão. Periodicamente deve ser 

feita análise sobre a recuperação dos valores registrados (IUDÍCIBUS, et al., 2010, 

p. 3). 

As ações desenvolvidas para o processo de convergências estão pautadas 

pela participação democrática, através de audiências públicas e reuniões, 

procedimentos que conduzem à evolução da contabilidade de modo a agregar valor 

para os usuários das demonstrações financeiras. 

De acordo com Iudícibus et al. (2010, p. 729) a ordem cronológica para a 

adoção inicial às normas internacionais, admitindo o ano de 2010 como sendo o ano 

de adoção, pode ser resumida na Figura 1. 
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FIGURA 1 – PROCESSO DE ADOÇÃO INICIAL DAS IFRS 

 
FONTE: IUDÍCIBUS ET AL. (2010) 

 

2.3 ATIVO IMOBILIZADO 

 

Segundo definição do Pronunciamento Técnico CPC 27 (2009, p. 3), 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; e 

(b) se espera utilizar por mais de um período. 

Outros autores apresentam distintas definições para caracterizar um 

imobilizado tangível, como Hendriksen e Breda: 

 

Os ativos representam bens físicos mantidos para facilitar a produção de 
outros bens ou gerar serviços à empresa ou seus clientes, no transcorrer 
normal das operações. 
Todos possuem vida útil limitada, ao final da qual devem ser abandonados 
ou substituídos. Essa vida útil pode ser um número estimadode anos 
determinado com base no desgaste provocado pelos elementos, ou pode 
ser variável, dependendo do ritmo de utilização e política da manutenção. 
[...] 
São todo de natureza não monetária; os benefícios são recebidos com o 
uso ou venda de serviços e não com sua conversão em quantidades 
conhecidas de dinheiro. 
Em geral, os serviços serão obtidos durante um período mais longo do que 
um ano ou ciclo operacional da empresa [...]. (HENDRIKSEN; BREDA, 
1999, p. 362). 

DC apresentadas 
segundo BRGAAP

DC apresentadas 
segundo BRGAAP
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segundo IFRS

31-12-0931-12-08 31-12-10

Como apresentar DC em 2010 
em IFRS com comparativo de 

2009 também em IFRS? 

1ª-1-09
Data de 

Transição
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IFRSs; a partir desse Balanço de Abertura, os registros  contábeis de 2009 são referidos segundo as IFRSs, para 

a apresentação comparativa de 2010.



 

 

27 

Estes conceitos estão somente abrangendo os itens tangíveis, porém 

existem os ativos intangíveis que são definidos como “ativo não monetário 

identificável sem substância física”. 

Iudícibus et al. (2010, p.264) entende que um ativo intangível deve ser 

reconhecido no ativo se atender os seguintes critérios: seja possível sua 

identificação, deter o controle e exclusividade na sua exploração e se espera que 

resultem benefícios econômicos futuros. 

Dentro das organizações e nas demonstrações financeiras o ativo 

imobilizado representa valores que compõem o patrimônio da empresa, tais como: 

a) capacidade de produção; 

b) valores que podem ser convertidos em caixa para liquidar os 

passivos; 

c) perspectivas futuras do negócio em gerar retornos financeiros através 

de suas operações. 

Dentro deste contexto a contabilidade tem como técnica registrar as perdas 

ou os desgastes dos bens ao longo dos anos através da depreciação de modo que 

reflita nos períodos futuros o valor de mercado que os bens possuem. 

Ainda o Pronunciamento Técnico CPC 27 (2009, p. 3) traz como definição de 

depreciação: “é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da 

sua vida útil”. 

Para Iudícibus et al. (2010, p. 249) depreciação é a diminuição do valor dos 

elementos dos ativos imobilizados e intangíveis que deve ser alocado de maneira 

sistêmica aos exercícios beneficiados por seu uso no decorrer de sua vida útil 

econômica. 

Uma prática utilizada por muitas organizações no Brasil foi considerar como 

taxa de depreciação contábil as taxas estabelecidas pela legislação tributária. Estas 

taxas foram fixadas em função do prazo esperado de utilização econômica do bem, 

denominada depreciação fiscal, pois considera os valores como custo para dedução 

da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido e utiliza o método das quotas constantes até que o bem 

seja totalmente depreciado. 

Cabe destacar que após a convergência para as normas internacionais as 

organizações deverem adotar os seguintes critérios: 
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a) depreciação contábil - baseada na vida útil do bem e no valor residual, 

com critérios estabelecidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, seguindo as normas internacionais de contabilidade; 

b) depreciação fiscal – critérios estabelecidos pela SRFB, utilizada 

somente para fins de apuração fiscal. 

Neste contexto ainda há muito a evoluir em relação ao ativo imobilizado, 

porém enquanto não se tem um consenso as organizações devem manter a 

depreciação em duas bases para atendimento a legislação fiscal e para atendimento 

as normas contábeis. 

 

2.3.1 Impacto nas mudanças no ativo imobilizado 

 

Todos os reflexos das mudanças com a convergência para as normas 

internacionais de contabilidade serão apresentadas nas demonstrações financeiras 

que deverá conter o valor real dos ativos e passivos de forma mais clara e 

transparente para as partes interessadas. 

Para Gonçalves et al. (2014, p. 5) os principais impactos e desafios com a 

adoção das IFRS incluem as mudanças relevantes nos conceitos contábeis e o 

aumento do nível de divulgação requerida como as informações por segmento. 

No balanço patrimonial, o imobilizado era classificado dentro do grupo do 

ativo permanente, a partir das novas alterações este passou a fazer parte do ativo 

não circulante, formado por bens e direitos destinados às atividades da empresa 

conforme demonstrado na Tabela 1. 
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TABELA 1 – COMPARATIVODA ESTRUTURA DO ATIVO SEGUNDO A LEI 6.404/76 E LEI 
11.941/09 

Lei 6.404/76 Lei 11.941/09 
ATIVO ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE  ATIVO CIRCULANTE  
ATIVO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO  ATIVO NÃO CIRCULANTE 
ATIVO PERMANENTE   Realizável à Longo Prazo 

 Investimento   Investimento 

 
Ativo Imobilizado   Imobilizado 

 Ativo Diferido    Intangível 
        

FONTE: O Autor (2016) 
 

Iudícibus (2004, p. 202) menciona três principais problemas ligados ao 

imobilizado tangível sujeito a depreciação: 

a) o problema da vida útil; 

b) o problema da avaliação (do ativo e da depreciação); 

c) o problema do método de depreciação. 

Além dos problemas citados acima por Iudícibus acrescenta-se aos bens do 

ativo imobilizado a obrigatoriedade de ser realizado o teste de Impairment, ou teste 

de recuperabilidade, que tem por finalidade verificar a real capacidade de retorno 

econômico dos valores registrados no ativo imobilizado. 

O artigo 183 da Lei 11.638/2007 estabelece que periodicamente é 

necessário revisar e ajustar os critérios utilizados para determinar a vida útil 

estimada para o cálculo da depreciação. A prática brasileira anteriormente era 

utilizar os prazos de vida útil admitidos para fins tributários, sendo que o ideal já 

seria utilizar os prazos de vida útil econômica e o valor residual esperado ao fim 

dessa vida. Segundo Eckert et al. (2012, p. 60-61), com a vinda do IFRS, a 

expressão vida útil econômica aparece de forma literal no artigo 183, § 3°, item II, 

não podendo mais ser ignorada pelas empresas. 

Outras mudanças ocorridas foram com os bens intangíveis (marcas, 

patentes, etc.) que antes eram classificados no ativo imobilizado, e passaram a 

compor um grupo separado fora do ativo tangível.  

Para os bens que não são de propriedade da empresa é possível registrar 

como tal, desde que sejam transferidos os benefícios, riscos e controle desses bens. 

Um exemplo dessa situação é o que ocorre com as operações de arrendamento 

mercantil (leasing). 
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Iudícibus (2004, p. 206) menciona a extrema complexidade da contabilidade 

em relação ao ativo imobilizado, por estar ligada a conceitos gerais válidos e ao 

mesmo tempo envolvida por problemas objetivos. 

 

2.4 ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL 

 

A vida útil de um ativo é definida como o tempo durante o qual a empresa 

espera utilizar o ativo, ou o número de unidades de produção que a empresa espera 

obter (IUDÍCIBUS, et. al. p. 251, 2010). 

Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 27 - ativo imobilizado (2009, p. 12-

13), os fatores que devem ser considerados na determinação da vida útil de um ativo 

são: 

 

- uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade ou 
produção física esperadas do ativo; 
- desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais 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; 
- obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou 
melhorias na produção, ou de mudança na demanda do mercado para o 
produto ou serviço derivado do ativo; 
- limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de 
término dos contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo. 

 

Para Iudícibus (1998, p. 203) dois problemas limitam à vida útil dos bens: 

causas físicas ligadas ao desgaste natural e ação de elementos da natureza e 

causas funcionais ligadas às inadequações e ao obsoletismo tecnológico. 

Hendriksen e Breda (1999, p. 332), cita que a vida útil de um ativo não é um 

dado fixo, devem ser consideradas as políticas de manutenção da empresa. Um 

bem que recebe manutenção regular ou quando apresentado falhas terá vida útil 

superior a ativos negligenciados. 

 

A diferença entre a vida útil e vida econômica é que a primeira refere-se à 
expectativa do prazo de geração de benefícios econômicos para a entidade 
que detém o controle, riscos e benefícios do ativo, enquanto que a segunda 
é a expectativa em relação a todo fluxo esperado de benefícios econômicos 
a ser gerado ao longo da vida econômica do ativo, independente do número 
de entidades que venham a utilizá-lo. (MENDES, 2012 p. 77). 
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Neste sentido a vida útil do ativo pode ser menor que a vida econômica para 

determinada atividade. Neste trabalho será abordada a vida útil no qual pretende 

verificar a capacidade do ativo gerar benefícios para a empresa que detém o 

controle, pois leva em conta a capacidade produtiva do ativo e a receita produzida. 

 

2.4.1 Métodos de avaliação de vida útil 

 

Não é objeto desta dissertação discorrer sobre todas os métodos utilizados 

para avaliação de vida útil de bens, porém serão citados alguns relacionados com o 

tema proposto. 

Em 1825, Benjamin Gompertz propôs uma função que expressa a taxa de 

mortalidade de seres humanos denomida função de Gompertz. Após alguns anos o 

modelo começou a ser utilizado por diversos autores como uma curva de 

crescimento, tanto para aplicações econômicas quanto para fenômenos 

biológicos. Esta função tem como premissa o crescimento menor no começo e no 

fim do período temporal (ROBAZZA; TELEKEN; GOMES, 2010). 

Melek (2006, p. 110), cita as principais funções de Gompertz, conforme 

demostradas abaixo: 

 

Função de risco                  𝑅(𝑥)  = 𝑒−𝑒𝑎.𝑥 + 𝛽
 (1) 

Função de distribuição       𝐹(𝑥)  = 1 − 𝑅(𝑥) (2) 

Função de densidade        𝑓(𝑥)  = 𝑎 𝑒𝑎.𝑥 + 𝛽 (3) 

Vida útil média                   𝑉𝑈𝑀 = (ln 𝑙𝑛 2 −  𝛽) .  1/𝑎 (4) 

 

Em 1939 o físico sueco Ernest Hjalmar Wallodi Weibull apresentou um 

modelo estatístico (função de Weibull) sobre fadiga de material, sendo que sua 

utilização permite representar falhas aleatórias, falhas devido ao desgaste e obter 

parâmetros significativos da configuração das falhas. Dado intervalo de tempo é 

possível verificar a probabilidade de falhas de um item através da função de 

distribuição cumulativa, ou através da função confiabilidade verificar a probabilidade 
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a qual o equipamento não irá falhar, ou através da função Mean Time Between 

Failures – MTTF que é tempo médio entre falhas (BENCK; WONG; CANDIDO, 

2008).  

Segundo Melek ((2006, p. 110), as funções de Weibull são apresentadas 

abaixo: 

 

Função de risco                  𝑅(𝑥)  = 𝑒−𝑎.𝑥𝛽
 (5) 

Função de distribuição       𝐹(𝑥)  = 1 − 𝑅(𝑥) (6) 

Função de densidade        𝑓(𝑥)  = 𝑎. 𝑥. 𝛽. 𝑥(𝛽−1) (7) 

Vida útil média                   𝑉𝑈𝑀 = (𝑙𝑛2 . 1/𝑎)1/𝛽 (8) 

 

Andrei Andreyevich Markov foi um matemático Russo que ficou conhecido 

por contribuir com o desenvolvimento dos processos estocásticos. Este processo 

também conhecido como cadeias de Markov tem como variável o tempo, que pode 

variar de forma discreta, através de intervalos de tempo regulares, ou de forma 

contínua. Este processo tem como premissa que a evolução futura depende apenas 

do estado no presente (PARDAL, 2014). 

O Método Fatorial foi proposto pela ISO 15686 que permite uma estimativa 

da vida útil de um determinado produto da construção civil sob determinadas 

condições específicas. Pode ser usado para fazer uma avaliação sistemática, 

mesmo quando as condições de referência não coincidem totalmente com as 

condições previstas de utilização (SANTOS, 2010).   

 

2.5 TESTE DE RECUPERABILIDADE (IMPAIRMENT) 

 

O teste de redução ao valor recuperável (impairment) tem por objetivo 

assegurar que os ativos registrados na contabilidade não excedam seus valores de 

recuperação, seja pelo uso ou pela venda do ativo. Caso constatado que o valor 

registrado na contabilidade excede seu valor de recuperação a empresa deve 

reconhecer as perdas por desvalorização (CPC 01, 2010 p. 11). 
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Para Mendes (2012, p. 33), “impairment” significa literalmente dano, 

desvalorização ou deterioração. “Em termos contábeis podemos definir impairment 

como declínio no valor de um ativo ou dano econômico”. 

Segundo definições do CPC 27 (2010, p. 3), o valor recuperável é o maior 

valor entre o valor justo (valor líquido de venda) deduzido os custos de venda e seu 

valor em uso (valor presente de fluxos de caixa futuros esperado do ativo) Figura 2. 

 

FIGURA 2 – MENSURAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL 

 
FONTE: MENDES (2012) 

 

O valor a ser atribuído como recuperável é definido como o maior valor 

entre:  

a) o valor líquido de venda – é o valor a ser obtido em condições normais 

de negociação envolvendo partes independentes, deduzido as 

despesas necessárias para que a venda ocorra. 

b) o valor em uso do ativo – é a estimativa de benefícios futuros através 

da geração de caixa decorrentes do seu emprego nas operações da 

empresa. 

 

[...] para aplicar o teste de impairment, a empresa deverá, no mínimo 
executar as seguintes etapas: 

Determinar o valor contábil do bem: o valor contábil de um bem é 
determinado pelo custo histórico diminuído da depreciação ou 
amortização acumulada.  
Determinar o valor recuperável do bem: o valor recuperável de um bem 
pode ser determinado de duas formas:  

 pelo valor justo líquido de despesa de venda: é o valor justo de 
venda (valor acertado) diminuído dos custos da transação 
(despesas de cartório, de transporte, de montagem ou 
desmontagem etc.); 

 Pelo valor líquido de uso: o valor líquido de uso é determinado 
pelo valor presente de fluxo de caixa que será gerado pelo uso 

VALOR JUSTO 
LÍQUIDO DE 

DESPESAS DE 
VENDA

DOS DOIS O MAIOR

VALOR EM USO

VALOR 
RECUPERÁVEL
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do bem nas atividades ou na produção. Deve ser feita uma 
prospecção futura de receitas e deduzir os custos relacionados 
às receitas que serão geradas;  

Comparar o valor contábil e o valor recuperável do bem. (MENDES, p. 

33-34). 

  

O valor recuperável do ativo deverá ser estimado por unidade geradora de 

caixa, isto é, o menor grupo de ativos que gera as entradas de caixa independente 

das entradas de caixa de outros ativos (GERON, 2008, p.78). 

Em algumas situações não é possível identificar de forma segregada a 

unidade geradora de caixa, visto que o retorno econômico não é representado por 

ativos isolados como, por exemplo, fabrica que produz um único produto. Neste caso 

deve ser considerado o conjunto de ativos da linha produtiva como unidade geradora 

de caixa. 

O Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos (2010, p.7), recomenda que as empresas devam aplicar o teste de impairment 

pelo menos ao final de cada exercício ou quando existe alguma indicação de que um 

ativo tenha perdido valor, como por exemplo: sinais de danos físicos ou 

obsolescência tecnológica, perda de valor de mercado inesperado em determinado 

período, mudança significativa na forma de utilização do imobilizado que reduza sua 

vida útil, entre outros motivos. 

Mendes (2012, p. 35 e 36), destaca alguns fatores internos e externos que 

devem ser considerados na execução do teste de impairment: 

 

Fontes externas de informações: 
 

a) durante o período, o valor de mercado de um ativo diminuiu 
significativamente, mais do que seria de se esperar como resultado da 
passagem do tempo ou do uso normal; 

b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorrem 
durante o período, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente 
tecnológico, de mercado, econômico ou legal, no qual a entidade opera 
ou no mercado para o qual o ativo é utilizado; 

c) as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno 
sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos 
provavelmente afetarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor em 
uso de um ativo em uso e diminuirão materialmente o valor recuperável 
do ativo; 

d) o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor 
de suas ações no mercado. 
 
Fontes internas de informação: 
 

a) evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo; 
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b) mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade, ocorrem 
durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão 
pela qual, na medida ou maneira em que um ativo e ou será utilizado. 
Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo ou ocioso, planos 
para descontinuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo 
pertence, planos para baixa de um ativo antes da data anteriormente 
esperada e reavaliação da vida útil de um ativo como finita ao invés de 
indefinida; e 

c) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o 
desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado. 
 

 

O CPC 01 (2010, p.18), estabelece as diretrizes a serem aplicadas para que 

os ativos não permaneçam registrados na contabilidade por um valor superior ao 

valor passível de recuperação pelo uso nas operações ou pelo valor de eventual 

venda. Identificado que o valor de recuperação é inferior ao valor contábil, a 

empresa deve reconhecer esta desvalorização através de provisão para perdas 

(Figura 3). 

 

FIGURA 3 – MENSURAÇÃO DA PERDA 

 
FONTE: MENDES (2012) 

 

A importância de realizar o teste de impairment tem como propósito deixar 

os ativos registrados aos valores correspondentes ao seu retorno econômico. 
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2.6 MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO 

 

Abaixo serão abordados alguns métodos de depreciação para melhor 

embasamento desta dissertação. Não é objetivo mencionar todos os métodos 

existentes, mas alguns de forma resumida, porém na prática poucos são realmente 

utilizados. 

 

2.6.1 Conceito de depreciação 

 

A depreciação pode ser definida como a perda de valores dos ativos 

imobilizados. A perda de valor ligado à produção é classificada como custo de 

reposição de investimentos, as demais perdas que não estão ligados à produção 

são consideradas despesas. Os custos/despesas de tais investimentos devem ser 

alocados de maneira sistêmica ao longo da vida útil dos ativos. 

Mendes (1999, p. 326) destaca que a depreciação é um sistema de 

contabilidade que procura distribuir o custo do bem, deduzido o valor residual, ao 

longo da vida útil estimada de maneira sistemática e racional. 

Segundo o art. 183 da lei n° 6.404/1976, a diminuição dos valores do ativo 

imobilizado será registrada na conta de depreciação, quando esta corresponder à 

perda do valor dos direitos de bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade 

por uso, ação da natureza ou obsolescência.  

Moreira (2001, p. 217), para definição dos valores a serem depreciados à 

cada período de vida útil deve representar nos ativos à idade, o desgaste físico, a 

obsolescência comercial e a obsolescência econômica. 

Para Iudícibus (2004, p. 206), a depreciação pode ser expressada pela 

diferença entre o valor de mercado do bem no fim de determinado período e o valor 

inicial no período de aquisição, assim estaríamos demonstrando na contabilidade o 

valor de mercado do bem. 

No entanto, além de vários conceitos contábeis atrelados a depreciação, 

esta pode ser utilizada para diversas finalidades, tais como: 



 

 

37 

a) financeiro – utilizada para analisar o retorno dos investimentos no 

negócio; 

b) custos – neste enfoque a depreciação é a forma de alocar o desgaste 

dos imobilizados no valor dos produtos ou serviços; 

c) fundo – evidencia para a empresa os valores que estão sendo 

“consumidos” nas atividades, os quais deverão ser repostos no futuro. 

Existem vários métodos para calcular a depreciação, o “método racional e 

sistemático” mais comum utilizado é a depreciação linear. Devido a sua simplicidade 

de aplicação e facilidade de compreensão. Porém em algumas situações não é o 

método mais apropriado para alocação dos custos na contabilidade versus a real 

situação de perda de valor do bem ou desgaste de utilização. 

Segundo Iudícibus (1998, p. 202), a depreciação possui dois problemas que 

devem ser resolvidos ao mesmo tempo; o problema da estimativa da vida útil e o 

problema da escolha do método de depreciação. 

Ambos precisam ser resolvidos de maneira que satisfaça todas as 

necessidades da empresa, sob pena do esquema de depreciação ficar inteiramente 

prejudicado.  

 

2.6.2 Método das quotas constantes 

 

O Método das Quotas Constantes, também conhecido como método linear 

(Straight Line Depreciation Method), tem como característica a uniformidade da 

depreciação ao longo da vida útil do bem. Este método baseia-se nas variáveis, vida 

útil e valor residual, enquanto estes permanecerem constantes a depreciação 

permanece a mesma para cada período. 

A vida útil neste método não é baseada só em anos como também pode ser 

definida como unidades produzidas, horas trabalhadas, quantidade processada, 

quilômetros rodados etc. 

 
O método de quotas constantes, mais conhecido como alocação em linha 
reta, repousa nas seguintes premissas principais: 
1. Depreciação em função do tempo, e não de uso; 
2. Não se leva em conta o fator custo de capital; 
3. A eficiência do equipamento é constante durante os anos. (IUDÍCIBUS, 

2004, p. 207). 
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Para definição da parcela anual depreciável deve-se usar a seguinte 

fórmula: 

 

𝑑 =  
𝑉 − 𝑉𝑟

𝑛
𝑑 =  

𝑉𝑑
𝑛

 (9) 

  
 

Onde: 

𝑑 = parcela de depreciação anual ou outra base de uso (adimencional); 

𝑉 = valor para depreciação, este valor normalmente é o custo de aquisição 

(adimencional); 

𝑉𝑟 = valor residual no fim da vida útil n (adimencional); 

𝑛 = vida provável de uso ou produção (anos ou meses); 

𝑉𝑑 =valor depreciável, valor obtido através da seguinte equação (𝑉𝑑 = 𝑉 −

𝑉𝑟). 

 

2.6.3 Método combinado de Ross-Heidecke 

 

Ross desenvolveu um método combinando os métodos de linha reta e da 

parábola de Kuentzle, que depende exclusivamente da idade do bem. Heidecke 

desenvolveu um método para cálculo da depreciação acumulada com a finalidade 

de mensurar o custo de reposição, tendo como principal critério o estado que se 

apresenta o ativo (Tabela 2). 

O método de Heidecke considera o estado do ativo não levando em 

consideração a vida útil. Por isso surgiu o método combinado Ross-Heidecke para 

cálculo da depreciação física por um fator k.   

O fator k é tirado de uma tabela de dupla entrada (Anexo I), a primeira 

coluna representa a vida útil provável, em percentual, e na primeira linha o estado de 

conservação (MOREIRA, 2001, p. 230).  
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TABELA 2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

Estado de Conservação Depreciação (%) 

a) Novo 0,00 

b) Entre novo e regular 0,32 

c) Regular 2,52 

d) Entre regular e reparos simples 8,09 

e) Reparos simples 18,10 

f) Entre reparos simples e importantes 33,20 

g) Reparos importantes 52,60 

h) Entre reparos importantes e s/valor 75,20 

i) Sem valor 100,00 

FONTE: MOREIRA (2001) 

 

O fator “k” é obtido através de uma tabela onde cada ano tem oito níveis, de 

A à H, de estado de conservação sendo atribuído a cada nível pesos distintos. 

Obtido o valor “k” o percentual de depreciação física a ser aplicada é obtido 

pela fórmula:  

𝑑 =  
100 − 𝑘

100
 (10) 

 

Atribuindo o percentual no valor do ativo para obtenção do valor depreciável 
(𝑉𝑑): 
 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑛  ×   𝑑 (11) 

 

Onde: 

𝑉𝑑 =valor depreciável (adimencional); 

𝑉𝑛 =valor novo de reposição(adimencional). 
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2.6.4 Método da idade-vida útil 

 

Este método compreende a estimativa de vida útil provável do ativo 

examinado, fixando uma porcentagem de depreciação de acordo com a vida 

remanescente. Se há evidências de defeitos ou desgastes que podem ser reparados 

este custo deve ser deduzido do valor novo do ativo (MOREIRA, 2001, p. 233). 

Fórmula para determinação do percentual correspondente ao ativo novo: 

 

𝑑 =  
𝑉𝑢 − 𝑖

𝑉𝑢
 (12) 

 

Onde: 

𝑖 =porcentagem de depreciação (por cento); 

𝑉𝑢 = vida útil provável do ativo (anos ou meses); 

𝑖 =idade do ativo (anos ou meses). 

 

2.6.5 Método da soma dos dígitos dos anos (Sum of the Digits Method) 

 

Este método proporciona quotas maiores de depreciação no início e menores 

no fim da vida útil. Permitindo que os custos sejam uniformes já que no início o ativo 

tem pouca manutenção e reparos, mas com o passar do tempo tendem a aumentar 

conforme demonstrado na Figura 4 (IUDÍCIBUS et. al., p. 252, 2010). 

 

FIGURA 4 – DEPRECIAÇÃO X MANUTENÇÃO 

 
FONTE: IUDICÍBUS ET AL. (2010) 
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O método é baseado na soma dos algarismos que compõem o número de 

anos de vida útil do bem. 

A depreciação de cada período é representada pela fórmula: 

𝑇𝑛 = 
𝑉𝑢  − 𝑛

∑𝑛
 (13) 

 

O resultado da fração apresenta o percentual de depreciação a ser aplicada 

no ano n. 

𝑉𝑑 = 𝑇𝑛 × (𝑉 − 𝑉𝑟) (14) 

 

Onde: 

𝑛 =período ou ano corrente para o cálculo (anos ou meses); 

∑ = 𝑛 soma dos dígitos naturais dos n períodos de vida úil (adimencional); 

𝑇𝑛 = taxa de depreciação no período (por cento). 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Foram apresentados os principais conceitos, sob o ponto de vista de 

renomados autores da área, que envolvem os ativos imobilizados, exigidos 

atualmente pela legislação societária brasileira. Finalizando a fundamentação teórica 

com os métodos de depreciação mais comuns aplicados à contabilidade. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

3.1 ATIVO IMOBILIZADO 

 

Antes de transcorrer sobre os conceitos do ativo imobilizado devemos 

conceituar o que é “ativo”, de acordo com as novas normas internacionais. Segundo 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis “ativo é um recurso controlado pela 

entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem 

futuros benefícios econômicos para a entidade” (CPC 00, 2011, p. 23). 

De acordo com esta definição um ativo deve ser reconhecido quando 

contribuir de forma direta ou indireta no fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para 

a empresa, sendo que o direito de propriedade não é mais essencial para o 

reconhecimento, como por exemplo, em uma operação de arrendamento mercantil 

onde num primeiro momento não ocorre a transferência de propriedade, porém 

desde que sejam transferidos os riscos, benefícios e o controle deste ativo, podemos 

afirmar que o mesmo satisfaz os critérios para reconhecimento do ativo na 

contabilidade (CPC 00, 2011, p. 23).  

Quando citado na definição que ativos são gerados de “eventos passados” 

associa-se ao fato da compra ou de produção de um ativo, porém outras transações 

podem gerar um ativo como, por exemplo, itens recebidos em doação podem 

atender à condição de ativo. São fundamentais alguns esclarecimentos acerca do 

conceito de ativo, pois não se trata de um conceito engessado onde cada transação 

deve ser julgada de forma a atender os novos critérios de reconhecimento. 

O conceito de imobilizado pode ser definido como, conjunto de bens de 

longa permanência necessários à manutenção da empresa seja destinado para a 

produção ou administração, e caracterizado pela forma tangível (CPC 27, 2009, p.3). 
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3.1.1 Pronunciamento CPC 27 

 

O Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado entrou em vigor em 

2009, referente ao ano calendário de 2010, e retrospectivamente às demonstrações 

comparativas de 2009, gerou uma das maiores revoluções frente ao modelo contábil 

utilizado até então para o controle de bens do Ativo Imobilizado, principalmente em 

relação às estimativas contábeis para apuração e contabilização da depreciação e 

dos valores residuais dos ativos de qualquer entidade (ARAUJO; MENEZES, 2014). 

Segundo o Pronunciamento Técnico 27 Ativo Imobilizado é um item tangível 

que: 

 

(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou 

serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e  

(b) se espera utilizar por mais de um período.  

Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos 

destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com 

essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela 

os benefícios, os riscos e o controle desses bens. 

 

Porém para cumprir com as normas internacionais de contabilidade ao 

analisar os itens do ativo imobilizado não deve ater-se tão somente ao CPC 27 

intrinsicamente. Devem ser considerados outros pronunciamentos que de alguma 

forma estão relacionados com os ativos e suas formas de apresentação como 

exemplo o CPC 01 Redução ao Valor Recuperável que trata da avaliação e 

mensuração da perda de valor dos ativos quando verificado que os valores 

registrados na contabilidade não refletem os valores de recuperação destes ativos, 

sejam com a utilização na produção de bens e serviços ou na alienação. 

Com relação ao reconhecimento dos custos o CPC 27 traz em sua redação 

que o “custo de um item de 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. 



 

 

44 

Reconhecimento é definido como o momento em que algo é identificado 

como verdadeiro. 

Se atendidos os requisitos de reconhecimento, os custos do ativo 

imobilizado são classificados em: 

a) custos iniciais – são os primeiros gastos realizados para que a entidade 

possa obter os benefícios econômicos futuros dos seus ativos, como 

por exemplo, benfeitorias para instalação do equipamento, testes, etc.; 

e 

b) custos subsequentes – são os gastos realizados para que a entidade 

possa obter os benefícios econômicos futuros dos seus ativos após ser 

colocado em funcionamento, como por exemplo, manutenção 

periódica, reparos etc. 

Todo ativo deve ser mensurado pelo seu custo, se iniciais serão 

incorporados no custo de aquisição, se subsequentes serão agregados no valor do 

ativo. 

São elementos do custo os gastos de aquisição, acréscimos de impostos de 

importação, custos diretos (frete, armazenagem, montagem, honorários de 

profissionais, e todos os custos necessários para colocar o ativo no local e em 

condições de funcionamento), deduzido os descontos concedidos. 

A fórmula dos custos iniciais pode ser representada pela seguinte equação: 

 

Valor do ativo Imobilizado = Preço + impostos + custos diretos – descontos e 

abatimentos 

 

O CPC 27 – Imobilizado (2011) determina que o ativo seja depreciado ao 

longo da sua vida útil de forma sistêmica, sendo a base de calculo da depreciação o 

custo do ativo deduzido o valor residual. 

E por fim a baixa do valor contábil de um item do imobilizado somente 

poderá ser baixado se: 

a) for alienado, ou 

b) quando não forem esperados benefícios econômicos futuros de seu 

uso ou alienação.  
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3.1.2 Estudos e aplicações 

 

Após a publicação do CPC 27 foram divulgados vários estudos sobre os 

impactos das normas contábeis nos balanços das empresas, visto que isso reflete 

diretamente nos valores patrimoniais, valores dos resultados apurados em cada 

exercício que é objeto de divulgação através do balanço patrimonial. Nesta 

dissertação serão apresentados alguns estudos que ajudarão à elucidar o tema e 

sua importância para as organizações e seus interessados. 

Um estudo apresentado por Eckert et al. (2012), sobre a empresa Alfa 

Fundição e Tecnologia, que teve por objetivo apresentar os resultados obtidos com a 

adequação do ativo imobilizado da empresa com as novas normas da Legislação 

Societária. 

No final do ano de 2009 e início de 2010 a empresa Alfa contratou uma 

empresa especializada em avaliação patrimonial para adequar seus ativos a 

legislação societária. O resultado deste trabalho foi um laudo técnico para estimar a 

vida útil remanescente dos ativos classificados no imobilizado e a necessidade de 

reconhecimento de perdas por desvalorização dos ativos. 

Segundo Eckert et al. (2012 p. 62), o critério de depreciação utilizado pela 

empresa até 2008 era o prazo fiscal estabelecido pela legislação em concordância 

com o Regulamento do Imposto de Renda. A partir de 2009 a empresa passou a 

adotar o padrão estabelecido pela legislação societária através da vida útil. 

 

TABELA 3 – ATIVOS AVALIADOS SUBDIVIDIDOS POR CONTAS CONTÁBEIS 

Item 
Valor a ser 
Depreciado 

Taxa 
Fiscal 

 (ao ano) 

Taxa 
Societária 
(ao ano) 

Vida útil Média 
Remanescente 

(anos) 
Prédios  R$ 25.670.402,28 10% 1,70% 58,93 
Máquinas  R$ 44.153.037,97 10% 4,28% 23,38 
Computadores e 
Periféricos  R$384.480,36 20% 26,99% 3,70 

Móveis e Utensílios  R$ 405.380,16 10% 9,59% 10,42 
Veículos  R$25.249,06 25% 19,69% 5,08 

FONTE: Adaptado de ECKERT, et al. (2012) 
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A Tabela 3 compara as taxas de depreciação utilizadas pela empresa Alfa 

até o ano de 2008 através das taxas fiscais e as novas taxas (taxa societária), após 

a adoção ao CPC 27. Fica claro o impacto da taxa de depreciação no valor 

patrimonial das organizações quando não aplicada de acordo com os critérios 

estabelecidos pela legislação societária. 

Conforme Eckert. et al. (2012 p. 64), após a adequação as normas contábeis 

os terrenos que foram avaliados de forma separada apresentaram valor justo de 

acordo com a Tabela 4. 

 

TABELA 4 – TOTAL GERAL DOS BENS AVALIADOS 

TOTAL GERAL DOS BENS AVALIADOS  

Descrição  
Valor Atual de 

Mercado (Valor 
Justo)  

Residual Contábil  
Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial  
Terreno R$ 8.367.331,42 R$ 6.601.731,80 R$ 1.765.599,62 

FONTE:Adaptado de ECKERT, et al. (2012) 

 
Com a conclusão do resultado do trabalho, Eckert et al. (2012, p.72) citam 

que “os impactos trazidos pela adoção dos padrões internacionais são relevantes 

pois não apenas mudam a forma de apresentação das demonstrações contábeis, 

mas também alteram o resultado final da empresa”. 

Ao analisar o caso apresentado por Araújo e Menezes (2014), através de 

uma pesquisa nos escritórios contábeis do município de São Paulo, com o objetivo 

de verificar o nível de aderência e aplicação do CPC 27 pelas pequenas e médias 

empresas, através de seus prestadores de serviços contábeis, com uma amostra de 

38 escritórios contábeis, sendo que destes 14 retornaram a pesquisa, um dos itens 

avaliados foi a taxa de depreciação utilizada para os bens dos clientes dos 

escritórios analisados, sendo que 100% alegaram aplicar as taxas fiscais divulgadas 

pela SRFB. 

Também foram avaliados os critérios utilizados para classificar um item 

como ativo imobilizado, culminou que 85,71% responderam que utilizam o critério 

fiscal (é considerado como ativo os itens cujo valor de aquisição seja superior à R$ 

326,61), somente 7,14% utilizam como critérios a geração de benefícios econômicos 

e 7,14% consideram a duração possível do bem como critério de classificação.  

 



 

 

47 

Uma das conclusões positivas sobre a pesquisa foi que os profissionais de 

contabilidade entendem o conceito de impairment e alguns itens exigidos em norma 

são aplicados. Porém é baixo o nível de aderência ao CPC 27, mesmo dentro dos 

escritórios com credenciais de qualidade ISO 9001, sendo que a norma exige que a 

aplicação não pode ser executada de forma parcial. 

Trabalho apresentado por KLANN e SALLA (2014) teve por objetivo verificar 

os fatores que podem implicar na adoção voluntária das IFRS. Foi realizado estudo 

de caso de uma cooperativa de produção do noroeste do Rio Grande do Sul para 

verificar a percepção das áreas de contabilidade e controladoria com a adoção as 

normas internacionais de contabilidade. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista aplicadas a três executivos do setor contábil (controller, auditor interno e o 

gerente contábil) e mais oito profissionais da equipe operacional. 

Com relação a percepção dos grupos entrevistados a equipe operacional 

coloca em primeiro lugar o CPC que trata do impairment (redução ao valor 

recuperável de ativo). Já os executivos consideram o ativo intangível como mais 

significativo para o negócio. 

Na Tabela 5 estão detalhados alguns itens avaliados na pesquisa. 
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TABELA 5 – PERCEPÇÃO DA ÁREA OPERACIONAL E EXECUTIVA QUANTO A IMPLANTAÇÃO 
DAS NORMAS INTERNACIONAIS CONTABILIDADE EM UMA COOPERATIVA DO 

RIO GRANDE DO SUL 

QUESITO OPERACIONAL EXECUTIVOS 
Percepção dos procedimentos 
adotados na convergência. 

Sem alteração na rotina de 
trabalho. 

Adoção de forma 
gradativa. 

Quanto ao estágio em que se 
encontra o processo de 
convergência. 

Fase intermediária. 
Consolidado (fase final)  
com o imobilizado 
atualizado. 

Mudanças nos controles internos 
para a adequação às IFRS. 

Percepção “pouco, muito 
pouco”. 

Houve melhorias no 
decorrer do processo. 

Principais barreiras para a 
adoção. 

Falta de padronização de 
informações para cooperativas. 

Falta de padronização de 
informações para 
cooperativas. 

CPCs de maior relevância nas 
DC e seu impacto na avaliação 
do patrimônio.  

Impairment (redução ao valor 
recuperável de ativo), entre 
outros. 

Ativo intangível e 
impairment, entre outros. 

Mudanças das práticas trazidas 
na escrituração contábil. 

A lei impôs um maior 
detalhamento das informações 
contábeis. 

Maior conhecimento e 
confiabilidade das 
informações. 

Áreas de maior impacto com a 
convergência. 

Capacitação e treinamento 
precisam ser adequados as 
novas exigências. 

Contábil / fiscal sendo 
necessário mais 
treinamento dos 
profissionais da área 
contábil. 

Contribuição da harmonização 
contábil internacionais. 

- Redução de custos na elaboração das demonstrações 
financeiras; 

- Melhora da comunicação da empresa com seus 
investidores; 

- Minimização de diferenças geradas pela contabilidade. 

FONTE: Adaptado de KLANN E SALLA (2014). 

 

Segundo KLANN e SALLA (2014, p. 92), diversas pesquisas tem ampliado o 

debate sobre o processo de convergência às IFRS, buscando compreender seus 

efeitos e suas consequências no ambiente onde esta inserida a organização. Na 

Tabela 6 foram citados pelos autores alguns trabalhos desenvolvidos. 
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TABELA 6 – ESTUDOS ANTERIORES SOBRE O PROCESSO DE CONVERGÊNCIA AS IFRS 
Autores Objetivos Resultados 

Barth, 
Landsman e 
Lang (2008). 

Analisar o impacto da aplicação das 
IFRS em 21 países. 

Os resultados demonstram que empresas 
adequadas às IFRS apresentam melhor 
qualidade das informações contábeis. 

Daske et al. 
(2008). 

Analisar as consequências 
econômicas da obrigatoriedade das 
IFRS em 26 países utilizando uma 
grande amostra de empresas que são 
obrigadas a adotar o IFRS. 

Comparando adoções obrigatórias e 
voluntárias, demonstraram que os efeitos do 
mercado de capitais são mais pronunciados 
para as empresas que adotaram 
voluntariamente as IFRS, tanto no ano em 
que convergiram quanto no período posterior, 
quando as IFRS se tornaram obrigatórias. 

Souza (2009). 
Averiguar as principais barreiras para 
a adoção das IFRS. 

Como resultado identificou-se como barreira a 
influência da legislação fiscal, a transição de 
um sistema baseado em regras para um 
sistema baseado em princípios, mais 
subjetivo, e também a qualificação da mão de 
obra. 

Callao et al. 
(2009). 

Descobrir o impacto das IFRS sobre 
os relatórios financeiros em países 
europeus e avaliar se esse impacto 
está relacionado com a contabilidade 
tradicional em que cada país é 
classificado. 

Os resultados obtidos mostram que o impacto 
das IFRS nas demonstrações financeiras não 
está relacionado com os sistemas de 
contabilidade tradicionais. 

Yoshitake, 
Fraga e 
Tinoco 
(2010). 

Verificar os principais problemas que 
as sociedades cooperativas 
brasileiras, assim como as demais 
sociedades empresariais, terão que 
enfrentar a partir do toda norma 
internacional denominada de SFAS 
157. 

Evidenciou-se que a confiabilidade das 
informações contábeis é o grande obstáculo 
para a adoção de um modelo amparado em 
avaliações econômicas dos ativos e das 
obrigações e que a estrutura tradicional da 
contabilidade não atende plenamente às 
necessidades dos investidores e da maioria 
dos usuários das demonstrações financeiras. 

Stent, 
Bradbury e 
Hooks (2010). 

Analisar os impactos das 
demonstrações financeiras de adotar 
o IFRS NZ durante 2005 a 2008. 

Os resultados mostram que 87% das 
empresas são afetadas pelo IFRS. O impacto 
tem efeitos consideráveis sobre índices 
financeiros comuns. 

Iatridis e 
Dallas (2011). 

Investigar os efeitos da adoção das 
IFRSs nas demonstrações financeiras 
das grandes empresas dos setores 
industriais gregos e sobre a posição 
financeira e desempenho da 
empresa. 

O estudo mostra que a implementação das 
IFRS tem influenciado positivamente a 
rentabilidade da maioria dos setores 
industriais, bem como outras empresas, 
porém a adoção das IFRS parece influenciar 
negativamente a liquidez no mercado de 
ações. 

Costa et al. 
(2012). 

Verificar de que forma a cooperativa 
percebe o processo de convergência 
das normas contábeis. 

Constatou-se que o departamento 
contábil/tributário e de controladoria da 
Coocafé percebe a importância do processo 
de convergência das normas contábeis. De 
forma geral, observa-se que a empresa sabe 
da existência do processo de convergência 
contábil e reconhece os investimentos 
necessários, mas ainda precisa se aprimorar 
para se adequar integralmente à 
convergência. 

Carpes et al. 
(2013). 

Verificar a percepção dos contadores 
de cooperativas em Santa Catarina, 
em relação às alterações oriundas do 
processo de convergência. 

Os resultados da pesquisa denotam que a 
convergência às normas internacionais de 
contabilidade aplica-se ao segmento 
cooperativo. As diferenças atreladas ao fato 
de regulação provocam pequenas diferenças 
na operacionalização da contabilidade. 

FONTE:KLANN E SALLA (2014). 



 

 

50 

3.2 GESTÃO DE ATIVOS 

 

As primeiras diretrizes sobre gestão de ativos foram desenvolvidas em 2004 

pela British Standards Institute – BSI, um procedimento técnico com 28 pontos que 

visa fornecer um padrão para a gestão de ativos físicos. Em 2008 os documentos 

foram revistos e atualizados. A avaliação envolveu 49 organizações de 15 setores 

da indústria em 10 países gerando a Publicly Available Specification number 55 - 

PASS 55. Além de emitir as principais diretrizes para aplicação das melhores 

práticas de gestão de ativos também é o órgão certificador em PASS 55. 

Com as discussões e debates percebeu-se a importância do tema, 

principalmente para as empresas ligadas ao setor elétrico. Em 2014 foram 

publicadas três novas normas internacionais ligadas à gestão de ativos, ISO 55000, 

ISO 55001 e ISO 55002.  

No Brasil, a International Copper Association - ICA, em conjunto com a 

Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos - ABRAMAN, coordenaram 

a elaboração das normas brasileiras de gestão de ativos. Estas normas são 

referências para todas as empresas estabelecidas no Brasil que optarem por 

implantar a gestão de ativos. 

Normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), são 

elas: 

a) ABNT NBR ISO 55000 – Visão geral, princípios e terminologias; 

b) ABNT NBR ISO 55001 – Sistemas de gestão – Requisitos; e 

c) ABNT NBR ISO 55002 – Sistemas de gestão – Diretrizes para a 

aplicação da ABNT NBR ISO 55001. 

 

A série de normas brasileira, publicadas em 2014, apenas alguns dias após 
a publicação das normas internacionais, é resultado do trabalho executado 
no âmbito da comissão especial de estudos, a ABNT CEE 251, que 
representa o país no comitê internacional da ISO, TC 251 [...] a ABNT NBR 
ISO 55001possui exatamente o mesmo conteúdo da ISO 55001 adequadas 
à realidade brasileira através de notas explicativas inseridas no texto [...]as 
normas apresentam as definições e o que deve ser feito, porém não 
apresenta o “como fazer” (INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION 
LATIN AMERICA, 2015 p. 12-13).   
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Pela ótica da ABNT NBR ISO 55000, gestão de ativos pode ser definido 

como uma atividade coordenada de uma organização que visa o equilíbrio de 

custos, oportunidades e riscos desejado durante toda a vida dos ativos físicos de 

uma organização de modo a maximizar o seu valor para alcançar os objetivos 

organizacionais. Os objetivos dependerão da natureza e o propósito da organização, 

as necessidades e expetativas dos seus stakeholders. 

Ainda a ABNT NBR ISO 55000, menciona que a norma pode ser aplicada a 

todos os tipos de ativos físicos, mas também a outros ativos como os bens 

intangíveis, e por organizações de todos os tipos e tamanhos, porém a norma não 

fornece orientação financeira, contábil ou técnica para tipos específicos de ativos. 

Segundo International Copper Association Latin America (2015), os quatro 

princípios da gestão de ativos descritos na norma ABNT NBR ISO 55000 são: 

 Ativos existem para fornecer valor para a organização e partes 

interessadas; 

 A gestão de ativos transforma a intenção estratégica em tarefas, 

decisões, atividades técnicas e financeiras; 

 A liderança e a cultura do local de trabalho são determinantes da 

percepção de valor; 

 A gestão de ativos fornece garantia de que os ativos vão cumprir e 

desempenhar sua função. 

A relação entre os principais termos de gestão de ativos é mostrada na 

Figura 5. 
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FIGURA 5 – RELAÇÕES ENTRE OS PRINCIPAIS TERMOS NA GESTÃO DE ATIVOS 

 
FONTE: INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION LATIN AMERICA(2015). 

 

Segundo Martins (2005, p. 73) a empresa Scottish Power, uma das maiores 

empresas de energia do mundo, conseguiu os seguintes resultados com a aplicação 

da BSI PASS 55: 

 Redução de 10% nas despesas de capital; 

 Redução de 20% nos custos de operação e manutenção; 

 Aumento de 22% na disponibilidade da fábrica; 

 Redução de 25% nas interrupções forçadas. 

  

Outro caso apontado por Martins (2005, p. 73), a Mass Transit Railway - 

MTR, empresa ligada ao sistema ferroviário de trânsito rápido de Hong Kong, obteve 

os seguintes resultados com aplicação da PASS 55: 

 Redução dos custos operacionais em cerca de 20%; 

 Aumento da fiabilidade na área ferroviária (Mean Time Between 

Failures - MTBF), de 1.000 km para 3.500 km. 

Ainda que de forma precoce pela recente publicação das normas, estas 

podem se tornar uma das principais ferramentas para garantir a competitividade das 

empresas. No Brasil, alguns estudos apontam que a aplicação de gestão de ativos 

está concentrada nas empresas ligadas ao setor elétrico. Sem dúvida há muito a ser 

explorado por outras empresas de outros ramos de atividades os benefícios que 

podem ser usufruídos com a gestão de ativos. 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foi apresentado o pronunciamento técnico contábil aplicado 

aos ativos imobilizados e seus principais pontos a serem considerados no 

reconhecimento e mensuração dos valores de aquisição. 

Foram apresentados também três artigos que mostram distintas aplicações 

para a mesma norma contábil. O primeiro trata de uma empresa que aplicou na 

integra a norma contábil onde é evidenciado quais as novas taxas de depreciação 

contábil dos ativos, o segundo trata de um escritório de contabilidade onde não 

aplica a norma à seus clientes e o terceiro artigo mostrou a percepção das pessoas 

envolvidas no processo de convergência e os impactos dentro das organizações.   

Por último as publicações das NBRs aplicadas aos ativos imobilizados, 

porém voltada para a gestão de ativos elevando de um nível operacional para um 

nível estratégico dentro das organizações na busca por padrões internacionais e 

maximizar seus valores organizacionais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este capítulo visa apresentar os materiais e métodos à serem utilizados no 

desenvolvimento da dissertação para avaliação da vida útil dos ativos imobilizados 

bem como as etapas a serem seguidas. O método ilustrado é sugerido face aos 

objetivos propostos inicialmente para a solução do problema de pesquisa. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

No desenvolvimento do método para a avaliação da vida útil dos ativos será 

utilizado como suporte o Excel Microsoft Office Professional versão 2010, pois a 

ferramenta atende as necessidades do modelo proposto.  

Também serão utilizados como materiais as normas da ABNT, 

especificamente a ABNT NBR 14653 parte 5 que trata da avaliação de bens 

(máquinas e equipamentos, instalações e bens industriais em geral).  

O ponto de partida para a elaboração do método será a tabela da SRFB que 

classifica, para fins fiscais, a vida útil dos equipamentos de acordo com a tabela da 

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM. As vidas úteis fiscais disponibilizadas 

serão ajustadas de acordo com os fatores que influenciam a vida útil dos 

equipamentos de acordo com cada operação (serviço, manutenção, etc.). 
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4.2 MÉTODO 

 

Nesta seção são demonstrados todos os critérios que levaram à construção 

do método proposto, bem como as diretrizes para a aplicação. A Figura 7 

exemplifica de forma sintética as etapas propostas para o desenvolvimento até a 

demonstração dos resultados. 

As etapas de desenvolvimento do método não devem ser confundidas com 

as etapas de aplicação do método. Algumas destas são apenas de desenvolvimento 

e não devem ser consideradas na aplicação. 

De forma sucinta, o método parte de uma vida útil de referência, definida 

pelo usuário, que é modificada por fatores do cotidiano que estão relacionados com 

o desgaste do bem.  

 

4.2.1 Introdução ao desenvolvimento do método 

 

O método pode ser aplicado em todos os equipamentos que estão 

registrados no patrimônio da empresa.  

A primeira etapa é a seleção do equipamento, nesta seção são definidos 

alguns critérios quanta a priorização dos equipamentos submetidos ao teste e quais 

equipamentos não poderão ser submetidos. 

Na segunda etapa são definidas quais fontes poderão ser consultadas para 

definir a Vida Útil de Referência – VUR, valor este que será alterado pelos fatores 

modificadores particulares em que o equipamento estará submetido. 

Terceira etapa, definição dos fatores modificadores da VUR. É demonstrado 

o passo a passo da construção e modelagem dos quatro fatores modificadores 

desenvolvidos nesta dissertação. Na aplicação deste método pelas empresas esta 

etapa deve ser desconsiderada, visto que estes já foram construídos, basta aplicar. 

Na quarta etapa são definidos os critérios para a seleção do especialista, os 

quais avaliam e pontuam os fatores modificadores definidos na etapa 3 através de 

um questionário desenvolvido nesta dissertação. 
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A quinta etapa trata da obtenção dos valores dos fatores. Os valores serão 

obtidos através da aplicação do questionário. São definidos os valores dos fatores 

que devem ser considerados na aplicação do método. 

Na última etapa é definida a função matemática a ser utilizada. Ao empregar 

o método as empresas devem apenas inserir os valores, definidos nas etapas 

anteriores, conforme demonstrado na Figura 6, para obter os dados da nova Vida 

Útil Estimada - VUE.  

 

FIGURA 6 – PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DOS INPUTS PARA OBTENÇÃO DO OUTPUT 
 

 
 FONTE: O Autor (2016) 
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FIGURA 7 – ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

 
FONTE: O Autor (2016) 
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4.3 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO 

 

4.3.1 Etapa 1 – Seleção do equipamento 

 

Esta primeira etapa consiste na priorização dos equipamentos que serão 

aplicados a metodologia.  

Para otimizar o processo os equipamentos podem ser agrupados por 

classes (tipo, marca, modelo, entre outros). Por exemplo, determinada empresa vai 

analisar todos os equipamentos de informática separando em grupos: grupo de 

servidores, grupo de notebook marca x, grupo de notebook marca z, grupo de 

desktops, grupo de monitores, etc. Desta forma os resultados obtidos serão 

aplicados a todos os equipamentos classificados em determinado grupo não 

havendo a necessidade de ser aplicado de forma individual a cada item. 

Os seguintes critérios devem ser observados para submeter os 

equipamentos ao método: 

a) Equipamentos que atuem de forma independente – é a autonomia de 

atuação do bem, não necessitando de outros complementos para 

executar a sua função/tarefa. Caso o bem selecionado atue em 

conjunto com outro este será isolado dos demais, considerando 

somente a sua tarefa para determinar a VUE; 

b) Tempo de conhecimento pela organização - é o tempo em que é usado 

o equipamento, por exemplo, desde “YYYY” (data). A empresa deve 

conhecer e usar o equipamento em suas atividades desenvolvidas. 

Deve ser evitado aplicar o método em equipamentos novos onde a 

empresa não tenha conhecimento; 

c) Apresentem valores significativos para a organização - devem conter 

valores expressivos na totalidade para a organização. É recomendado 

que a aplicação seja feita de forma decrescente, priorizando os 

equipamentos de maiores valores. 
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O método não se aplica aos bens classificados no ativo intangível, terrenos e 

edificações. 

Na aglutinação dos itens não é limitado os anos de uso do equipamento ou o 

ano de fabricação, porém o grupo deve ser composto somente com equipamentos 

que estejam em operação. As exceções devem ser eliminadas do grupo e serem 

tratadas como tal. 

 

4.3.2 Etapa 2 –Definição da vida útil de referência 

 

A vida útil de referência é o primeiro valor a ser definido, ou seja, é o input 

para encontrar a nova VUE. Este valor é ajustado por fatores que estão atrelados 

com a operação (ambiente, manutenção, uso e tecnologia) do equipamento.  

Dentro da função matemática a VUR é uma variável independente, o valor 

atribuído deve ser maior que “0” (zero) e menor que ∞ (infinito).  

A obtenção do valor da VUR pode se dar de diversas formas. Abaixo são 

citadas algumas fontes de referência, não sendo estas determinísticas, mas sim 

opcionais. Se a empresa tiver outras fontes para determinar a VUR com maior 

precisão deve então as usar.  

Fontes para obtenção da VUR: 

a) Informações fornecidas pelo fabricante ou fornecedor do equipamento; 

b) Experiências anteriores ou observações de equipamentos similares; 

c) Resultados de ensaios de durabilidade em laboratório; 

d) Informações coletas em bibliografias, ou; 

e) Vida útil definida em legislação (Instrução Normativa SRF n° 162, de 31 

de dezembro de 1998). 

Quando utilizado qualquer uma das referências citadas acima para definir a 

VUR, deve tentar conhecer as condições consideradas para obtenção do valor, para 

que não sejam duplicadas as mesmas informações elencadas nos fatores. 

Os testes de desempenhos de curta duração ou teste de envelhecimento 

acelerado em condições similares do ambiente natural onde o equipamento estará 

em operação, é uma opção válida para obter o valor da vida útil de referência, porém 

para os equipamentos eletroeletrônicos devem ser tomados alguns cuidados quanto 
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aos testes de envelhecimento, pois grande parte dos equipamentos são construídos 

com componentes eletrônicos onde a principal característica é a tecnologia e não a 

resistividade às condições climáticas. 

 

4.3.3 Etapa 3 – Fatores modificadores da vida útil 

 

São condições relacionadas com diversos aspectos determinantes de 

durabilidade do equipamento. O valor atribuído para cada fator modificador são os 

inputs utilizados na última etapa do método proposto, com a aplicação da função 

matemática que determinará a nova vida útil do equipamento.  

A definição dos fatores é uma das condições mais importante para a 

viabilidade do método. Cada fator modificador deve estar relacionado com várias 

adversidades, que no método são denominados “atributo”, em que o equipamento 

estará sujeito. Cada uma dessas adversidades (atributos) é definida nos 

subcapítulos abaixo, bem como os valores. 

Para definição e criação dos fatores foram observados os seguintes critérios: 

a) Atemporal – independente se o equipamento é novo ou usado, os 

fatores e os atributos não devem restringir a condição "idade” e sim 

apresentar uma perspectiva futura sobre o item; 

b) Genéricas – a escolha dos fatores e dos atributos deve ser genérica e 

universal para que possam ser aplicadas a qualquer tipo de 

equipamento;  

c) Adaptáveis – deveram contemplar as mutações do mercado junto com 

o desenvolvimento tecnológico; 

d) Ação – devem ter influência sobre a vida útil dos equipamentos. 

 

A estrutura dos fatores modificadores é representada na Figura 8. Cada 

atributo representa uma adversidade que o equipamento estará sujeito, e estes são 

pontuados, ou seja, o fator recebe do subitem atributo somente um valor que condiz 

com a situação que representa o estado do bem naquele instante ou nas 

perspectivas futuras de utilização. 
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FIGURA 8 – ESTRUTURA DOS FATORES 

 

FONTE: O Autor (2016) 

 

4.3.3.1 Definição dos fatores 

 

Partindo do ponto que o método demonstra a estimativa de durabilidade de 

determinado equipamento em condições particulares de uso, ao definir os fatores 

devem ser observados os critérios elencados na seção 4.3.3.  

A principal característica dos fatores é a universalidade, ao defini-lo deve-se 

considerar que estes podem ser aplicados a qualquer espécie de equipamento e em 

qualquer condição de uso. 

Cada fator está sujeito a várias adversidades (atributo), que são 

quantificadas no modelo. O valor de cada fator é definido através de um atributo 

relacionado a ele, que está entre 0 (zero) e ∞ (infinito).  

Assim pode-se definir que o fator é o registro “mestre” e os atributos são os 

registros “assistenciais” onde o fator é alimentado por um dos atributos relacionado a 

este.  

Foram propostos quatro fatores relacionados com as condições de 

durabilidade dos equipamentos que atuarão sobre uma constante independente 

conhecida no modelo como VUR. 
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4.3.3.2 Definição das determinantes 

 

As determinantes não foram tratadas nos capítulos acima por serem 

definidas dentro do modelo como as guias (questões interrogativas) para obtenção 

dos valores dos atributos. 

Como demonstrado na Figura 9 as determinantes têm a função intermediária 

entre o fator e os atributos. Estas não são quantificadas dentro do modelo, mas de 

suma importância na aplicação do questionário e na construção dos atributos. 

Foram definidas duas determinantes para cada fator que trabalham dentro 

do modelo como parâmetros para obtenção dos valores dos atributos. 

 

FIGURA 9 – FUNÇÃO DAS DETERMINANTES PARA GERAÇÃO DOS VALORES DOS ATRIBUTOS 

 
FONTE – O Autor (2016) 

 

A função das determinante e dos fatores são melhores detalhados na seção 

4.3.3.5 Modelagem dos fatores modificadores. 
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4.3.3.3 Definição dos atributos 

 

Definido os fatores e as determinantes o próximo passo é definir os atributos 

para cada fator. Este é o nível que será exposto às condições em que os 

equipamentos podem estar submetidos. 

Para a seleção dos atributos devem ser observados os critérios definidos na 

seção 4.3.3. De alguma forma estes devem estar relacionado com a vida útil dos 

equipamentos.  

Dentro do modelo o atributo é o último nível de detalhamento dos fatores 

modificadores. Os valores destes tem a função de alimentar os fatores, conforme 

demonstrado na Figura 10. 

 

FIGURA 10 – CICLO PARA CONTRUÇÃO DOS FATORES 

 
FONTE – O Autor (2016) 
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Para determinar a vida útil de um equipamento dentro da função matemática 

cada fator deve herdar apenas o atributo que espelha a situação que o equipamento 

estará submetido, ou seja, para cada fator será elencado somente um atributo, não 

sendo possíveis múltiplas escolhas. 

Os valores de cada atributo devem partir de 0,01, anotados sempre em 

escalas centesimais (menor escala a ser utilizada), isso significa que a cada 

variação a mutação que ocorrerá na vida útil será igual á 1%. 

Para cada atributo é definido um valor maior que 0 (zero) e menor que o ∞ 

(infinito), sendo que: 

a) 0 < Valor < 1 – reduz a vida útil do equipamento. Para cada 0,01 ponto 

na escala de 0,01 à 0,99 para determinado fator a vida útil é reduzida. 

b) Valor = 1 – é o ponto neutro, não aumenta e não reduz a vida útil. Se 

determinado atributo não interfere na vida útil do equipamento deve ser 

aplicado o valor 1. 

c) 1 < Valor < ∞ – aumenta a vida útil de maneira que, por exemplo, 

valores iguais ou maiores à 2 e menor que 3, a vida útil é dobrada e 

assim sucessivamente.   

 A única restrição de valor para os atributos é não conter valor igual a zero. 

A obtenção dos valores de cada atributo será através da aplicação de um 

questionário para os especialistas do equipamento, na seção modelagem é 

apresentado o padrão do questionário para a aplicação. 

 

4.3.3.4 Seleção dos fatores modificadores 

 

Nesta seção são definidos os fatores, as determinantes e as condições de 

cada determinante, aplicando todos os critérios estabelecidos nas seções anteriores. 

Foram definidos os seguintes fatores modificadores que estão relacionados 

com as condições de durabilidade da vida útil dos equipamentos: 

 

a) Fator ações preventivas(Fap) 

Qualquer equipamento está sujeito a manutenções, sejam preventivas ou 

corretivas. A não realização esta ligada diretamente com a deterioração de suas 
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funcionalidades, porém quando realizadas de acordo com suas necessidades pode 

prolongar ou manter o valor determinado na VUR. Para proposição dos atributos do 

fator foram consideradas as seguintes “determinantes”:  

1) Necessidade de manutenção – é aplicado de acordo com a 

característica de cada equipamento.  

Serão considerados os atributos: 

 SIM – necessita de manutenção; 

 NÃO – não necessita de manutenção. 

2) Realização da manutenção – são as ações necessárias para o bom 

funcionamento do equipamento. 

Serão elencados os seguintes atributos: 

 INEXISTENTE – manutenção não realizada; 

 PRECÁRIA – manutenção realizada, porém abaixo das 

necessidades do equipamento; 

 RECOMENDADA – manutenção realizada de acordo com as 

recomendações; 

 ACIMA DA RECOMENDADA – manutenção realizada através de 

um plano de manutenção periódico com intermédio de uma 

assistência técnica ou o fabricante/fornecedor do equipamento. 

 

b) Fator rigor de uso (Fru) 

Determinado equipamento pode ser utilizado em diferentes condições. A 

severidade do uso influência na vida útil do equipamento. Desta forma para obter os 

atributos do fator foram estabelecidas as seguintes “determinantes”: 

1) Horas de trabalho – é o tempo em que o equipamento estará em 

funcionamento, de acordo com as recomendações do 

fabricante/fornecedor.  

Serão listados os seguintes atributos: 

 LEVE – horas de trabalho abaixo das recomendadas pelo 

fabricante; 

 RECOMENDADO – horas de trabalho dentro das orientações do 

fabricante; 

 PESADO – horas de trabalho acima das recomendações do 

fabricante.  
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2) Condições de serviço – é a situação que o equipamento estará 

submetido. 

Serão classificados os seguintes atributos: 

 BRANDO – execução do serviço em condições abaixo do 

recomendado; 

 PADRÃO – execução do serviço em condições que o equipamento 

foi projetado; 

 DESFAVORÁVEL – execução do serviço em condições que o 

equipamento não foi projetado, porém não severa. É uma condição 

de degradação do equipamento; 

 SEVERO – execução do serviço em condições pesadas 

considerada severa para o equipamento. É uma condição de 

degradação do equipamento. 

 

c) Fator ações químicas e físicas (Faq) 

Os danos químicos e físicos estão relacionados com as condições climáticas 

(pressão/temperatura/umidade) que o equipamento estará submetido. Alguns 

equipamentos podem ser empregados em atividades sujeita a exposição climática 

danosa que podem afetar a vida útil. Por exemplo, dois equipamentos iguais sendo 

utilizado em diferentes condições, um instalado em um ambiente fechado sem 

exposição ao sol e demais condições climáticas e outro instalado em ambiente 

aberto sujeito ao sol, chuvas, maresia, etc. 

Ambientes diferentes reduzem ou aumentam a vida útil dos equipamentos, 

neste sentido foi desenvolvido este fator para tratar as particularidades do ambiente 

em cada aplicação.  

Para obter os atributos do fator foram elencadas as seguintes 

“determinantes”: 

1) Física – é a situação climática que o equipamento estará exposto. 

Serão avaliados os seguintes atributos: 

 TEMPERATURA – situação climática de calor ou frio que o 

equipamento estará exposto; 

 UMIDADE – situação climática de sereno, orvalho, maresia, chuva, 

garoa e outras situações aquosas que o equipamento estará 

sujeito; 
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 PRESSÃO – situação climática de atrito, tensão e força que o 

equipamento estará submetido.  

2) Condição – é a condição do clima sobre o equipamento.  

Serão analisados os seguintes atributos: 

 RECOMENDADO – condição que não agride o equipamento nem 

deteriora as suas funcionalidades. 

 NÃO RECOMENDADO – condições de deterioração do 

equipamento em função das ações climáticas. 

Em relação a determinante “física” deve ser avaliado se existem outros 

atributos que são mais importantes e tem maior impacto no equipamento que os 

elencados acima. Neste caso devem ser considerado e ranqueado os mais 

importantes e submeter ao método. 

 

d) Fator obsolescência tecnológica (Fot) 

É notório que neste século os avanços tecnológicos têm-se desenvolvido de 

forma muito rápida, e com o passar do tempo tem-se a percepção que esta evolução 

acelera cada vez mais. Difícil imaginar equipamentos fabricados neste período que 

não possuam qualquer tipo de tecnologia, seja nos materiais aplicados na fabricação 

ou nos processos de fabricação. 

A obsolescência de qualquer equipamento está associada a sua condição 

funcional e/ou tecnológica. Como exemplo, os aparelhos celulares, muitos são 

descartados não pela obsolescência funcional, mas sim pela obsolescência 

tecnológica em função de novos lançamentos de modelos e versões. Na prática 

estes continuariam funcionando até que outro problema fosse detectado, onde seu 

custo de manutenção seja inviável superando o custo de um novo aparelho, desta 

forma teríamos a obsolescência funcional.  

Para proposição dos atributos do fator foram consideradas as seguintes 

“determinantes”: 

1) Evolução tecnológica – é o tempo que influencia no desenvolvimento de 

novas tecnologias, pode acelerar/reduzir a obsolescência do 

equipamento. Serão considerados os seguintes atributos: 

 BAIXA – evolução tecnológica com poucos lançamentos ou 

modificações no equipamento; 
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 ALTA – evolução tecnológica acelerada que antecipa a 

obsolescência do equipamento. 

2) Componentes – são as partes que compõe o equipamento. A 

segregação é necessária para determinar qual o item de maior 

predominância no equipamento e qual a sua evolução tecnológica. 

O equipamento será desmembrado nas seguintes partes: 

 ELETRÔNICA – são circuitos formados por componentes 

eletrônicos cujo principal objetivo é armazenar, processar e 

transmitir informação; 

 MECÂNICA – são componentes responsáveis por produzir ou 

transmitir movimentos;  

 ELÉTRICA – são componentes responsáveis pela condução da 

corrente elétrica; 

 QUÍMICA – são partes do equipamento que utilizam substâncias 

químicas para seu funcionamento. 

4.3.3.5 Modelagem dos fatores modificadores 

 

Nesta etapa da dissertação são unificadas as informações fator, 

determinante e atributo. Dentro do plano proposto a modelagem é voltada a 

organizar as informações preparando-as para serem utilizadas na obtenção do valor 

de cada atributo.  

Para o fator ações preventivas a modelagem é definida conforme Figura 11. 
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FIGURA 11 – ATRIBUTOS PARA O FATOR AÇÕES PREVENTIVAS 
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FONTE: O Autor (2016) 

 

A primeira determinante está relacionada com a necessidade de 

manutenção do equipamento. 

a) O equipamento necessita de manutenção? 

Se a resposta for negativa aplica-se o valor 1 (um), pois considera que este 

atributo não influencia na vida útil do equipamento. Se a resposta for positiva passa 

a definir a segunda determinante. 

b) Qual é o grau de necessidade de manutenção exigida? 

A segunda determinante está relacionada com a necessidade de 

manutenção exigida. Deve ser analisada qual a perspectiva de manutenção para o 

equipamento, sendo que na aplicação deve ser selecionado o atributo de maior 

probabilidade de ocorrência.  

O fator rigor de uso está relacionado com as horas de trabalho que o 

equipamento estará submetido e com as condições de serviço que será executado. 

A modelagem do fator é representada na Figura 12. 
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FIGURA 12 – ATRIBUTOS PARA O FATOR RIGOR DE USO 

FATOR DETERMINANTE ATRIBUTOS 
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FONTE: O Autor (2016) 

 

Para a definição dos atributos a condição horas de trabalho e a condição do 

serviço deve ser norteada com base nas recomendações do fabricante. Por 

exemplo, se um equipamento foi projetado para operar em condições recomendadas 

de 12 horas por dia, mas esta operando apenas 6 horas por dia, as horas de 
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trabalho são leves, porém se este estiver em funcionamento 24 horas por dia sua 

condição horas de trabalho passará para pesado. 

O fator ações químicas e físicas está relacionado com o clima do ambiente 

que o equipamento está submetido (instalado ou operando). Foram selecionados 

para compor este fator os elementos: temperatura, umidade e pressão. Sendo que 

para a condição destes elementos são considerados apenas favorável ou 

desfavorável. Desta maneira cabe analisar cada situação e aplicar a valor para cada 

fator ou criar uma tabela de escalonamento para cada elemento. 

A Figura 13 representa a modelagem deste fator. 

 

FIGURA 13 – ATRIBUTOS PARA O FATOR AÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS 

FATOR DETERMINANTE ATRIBUTOS 

 A
Ç

Õ
E

S
 

Q
U

ÍM
IC

A
S

 E
 

F
ÍS

IC
A

S
  

Física 

Temperatura 

Umidade 

Pressão  

Condição 
Recomendado  

Não Recomendado  
 

DETERMINANTES e ATRIBUTOS 

Física e Condição  
 

Pontos 

     Temperatura e Recomendado =   

     Temperatura e Não Recomendado  =   

     Umidade e Recomendado =   

     Umidade e Não Recomendado =   

     Pressão e Recomendado =   

     Pressão e Não Recomendado =   
FONTE: O Autor (2016) 

 

Transformando estas informações em exemplo, supondo que dois 

equipamentos iguais trabalhem em ambientes diferentes, um dentro de um ambiente 

não agressivo e outro instalado em um ambiente externo próximo a praia sujeita a 

maresia e as demais condições da natureza, mesmo com a devida manutenção a 

vida útil do equipamento externo será afetada. 

No fator obsolescência tecnológica deve ser analisado cada parte do 

equipamento para definir qual o item tem maior relevância tecnológica. O 
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equipamento é segregado em quatro partes, sendo: eletrônica, mecânica, elétrica e 

química.  

A modelagem do fator é vista na Figura 14. 

 

FIGURA 14 – ATRIBUTOS PARA O FATOR OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA 

FATOR DETERMINANTE ATRIBUTOS 

O
B

S
O

L
E

S
C

Ê
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C
IA

 
T

E
C

N
O

L
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G
IC

A
 

Evolução tecnológica 
Baixa 

Alta 

Componente 

Eletrônica  

Mecânica 

Elétrica 

Química 
 

DETERMINANTES e ATRIBUTOS 

Evolução tecnológica para o Componente 

 

Pontos 

Baixa para Eletrônica =   

     Baixa para Mecânica =   

     Baixa para Elétrica =   

     Baixa para Química =   

     Alta para Eletrônica =   

     Alta para Mecânica =   

     Alta para Elétrica =   
     Alta para Química =   

FONTE: O Autor (2016) 
 

Para definir a parte predominante do equipamento deste fator é utilizado o 

método de matriz de priorização. 
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4.3.4 Etapa 4 – Seleção do especialista 

 

Para explorar a avaliação dos diferentes especialistas, é recomendado que 

seja selecionado mais de um (1) especialista que use o equipamento, pois será 

aplicado questionário sobre o bem para definição dos pesos de cada atributo. 

Importante nesta fase de seleção é evitar que sejam selecionadas pessoas que 

tenham pouco conhecimento sobre o equipamento.  

O impacto em selecionar pessoas que não são especialistas está ligado com 

a apresentação de um valor não condizente com a realidade, influenciando no 

resultado da empresa e desvalorização ou valorização do equipamento com valores 

não harmônico com o mercado. 

Quando não há especialistas do equipamento na empresa podem ser 

utilizadas outras fontes para a obtenção dos valores dos atributos como: 

a) Fabricante do equipamento; 

b) Técnicos de empresas autorizadas; 

c) Especialistas de outras empresas. 

 

Antes de selecionar o especialista é necessário caracterizar o equipamento, 

em seguida é contatado o especialista ou fabricante/fornecedor convidado para 

participar do estudo, bem como explicar a importância do tema e da correta 

ponderação.  

 

4.3.5 Etapa 5 – Obtenção dos valores dos fatores 

 

Os valores a serem utilizados nos fatores são obtidos de um único atributo. 

A pontuação dos atributos é obtida através de aplicação de entrevista estruturada 

para os especialistas conhecedores do equipamento. A atribuição será livre de 

acordo com a experiência do especialista admitindo valores maiores que 0 (zero) e 

menor que ∞ (infinito) de acordo com a Tabela 7. 
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TABELA 7 – VALORES DE DESVIO EM RELAÇÃO À CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA 

Valor  Desvio em relação à condição de 
referência 

0,01 < Valor < 1,00 Influência negativa 
1,00 Sem desvio 

1,00 < Valor < ∞ Influência positiva 
 

FONTE: O Autor (2016) 

 

O valor de cada atributo é definido através da aplicação do questionário aos 

especialistas. Os dados, resultado da aplicação do questionário, são tabulados e a 

média aritmética de cada atributo é empregada como valor final para aplicação ao 

método. 

 

�̅� =  
∑𝑥

𝑛
 (15) 

 

Onde: 

�̅� = valor médio final do atributo (adimensional); 

∑𝑥 = soma dos valores de cada atributo obtida nas 𝑛 entrevistas 

(adimensional); 

𝑛 = número de entrevistas efetuadas (adimensional). 

 

Os fatores ações preventivas (Fap) e rigor de uso (Fru) assumem apenas o 

valor do atributo que condiz com a manutenção e o uso do equipamento. 

Para o fator ações químicas e físicas (Faq) é aplicada a matriz de 

priorização de causas potenciais para que seja verificado o atributo de maior 

relevância dentro do conjunto das informações apresentadas. 

A matriz de priorização para o Faq é estruturada conforme apresenta a 

Figura 15. 
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FIGURA 15 – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (FAQ) 

 
                                CONDIÇÕES 

CONSEQUÊNCIA   Temperatura Umidade Pressão 

Maior impacto no equipamento    

Pode apresentar maior falha    

Apresenta maior deterioração    
∑ SOMA       

 

DESCRIÇÃO PESOS 

Mais importante 5 

Importante 3 

Menos Importante 1 
FONTE: O Autor (2016) 

 

Os pesos foram definidos de acordo com o método Análise Hierárquica de 

Processos – AHP, que é uma ferramenta eficaz que lida com tomada de decisão 

complexa quando envolvem aspectos subjetivos e objetivos, definindo a prioridade 

da melhor decisão (SAATY, 1980).  

São atribuídos os seguintes pesos para cada causa: 5 para o item mais 

importante, 3 para o item importante e 1 para o item menos importante. No final 

somam-se os itens, o maior valor entre eles é definido como o maior potencial de 

deterioração. 

Desta forma o único valor a ser considerado no fator é o valor conferido ao 

atributo de maior deterioração.  

Para o fator obsolescência tecnológica (Fot) também é aplicada a matriz de 

priorização de causas potenciais, para definir a parte do equipamento com maior 

fragilidade. 
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FIGURA 16 – MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (FOT) 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 

                                 CONDIÇÕES 
CONSEQUÊNCIA Eletrônica Mecânica Elétrica Química 

Maior impacto no equipamento         

Pode apresentar maior falha         

Maior custo de manutenção         

Mais tecnológico         
∑ SOMA         

 

 

DESCRIÇÃO PESOS 

Significativamente mais importante 7 

Mais importante 5 

Importante 3 

Menos Importante 1 
FONTE: O Autor (2016) 

 

A atribuição dos pesos deste fator também segue o método AHP (SAATY, 

1980). Foram atribuídos os seguintes pesos para cada causa: 7 para o item 

significativamente mais importante, 5 para o item mais importante, 3 para o item 

importante e 1 para o item menos importante. No final soma-se a pontuação de cada 

componente e o maior valor entre eles será o item com maior potencial de 

obsolescência tecnológica a ser considerado na equação para obtenção da VUE. 

Da mesma maneira que o Faq o único valor a ser considerado no Fot é o 

valor conferido ao atributo de maior pontuação.  

 

4.3.5.1 Desenvolvimento do questionário 

 

Cada fator é constituído com pelo menos duas determinantes e n atributos 

de acordo com as condições que o equipamento está sujeito. 

A estrutura do questionário deve seguir a mesma definida na modelagem 

dos fatores, contemplando um breve esclarecimento de cada item a ser analisado. O 

método proposto possui uma variável constante denominada VUR. Na aplicação do 

questionário o valor da VUR deve ser previamente fornecido e comunicado ao 
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especialista que as ponderações dos atributos devem ser feitas com base nesta vida 

útil fornecida. Por exemplo, define que o equipamento possui 5 anos de VUR e que 

este necessita de manutenção, deve ser perguntado ao especialista:  

I. Com base nos 5 anos se a manutenção realizada for precária 

aumenta ou reduz a vida útil?  

II. Em uma escala de 100 quanto aumenta ou reduz a vida útil? 

Esse procedimento deve ser feito para todos os atributos, a resposta do 

especialista é o valor do atributo.   

O roteiro para o desenvolvimento do questionário é apresentado na Figura 

17: 

 

FIGURA 17 – ROTEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

 

São aplicadas questões estruturadas e abertas para serem atribuídos os 

valores sendo aberto espaço para comentários ou sugestões. 

A forma de obtenção dos dados será através de entrevista pessoal e 

individual. Antes da aplicação do questionário é apresentado o método ao 

entrevistado bem como a função de cada fator. 

O questionário é dividido em blocos sendo o primeiro a identificação, 

devendo conter seguintes informações: 

a) Identificação do especialista colaborador da pesquisa: 

 Nome; 

 Idade; 

 Grau de instrução; 

 Formação; 

 Profissão; 

 Trabalha com o equipamento desde; 

Planejamento Redação do 
questionário

Realização 
das 
entrevistas 

Obtenção
dos dados

Tabulação
dos dados
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 Trabalha na empresa desde. 

b) Empresa: 

 Nome; 

 Ramo de atividade; 

 Endereço. 

c) Equipamento a ser avaliado: 

 Descrição; 

 Fabricantes; 

 Aplicação; 

 Vida útil de referência (dados fornecidos). 

No segundo bloco é apresentada a sequência dos fatores, já definidos nas 

seções acima, para atribuição dos pontos. O conteúdo das perguntas está atrelado 

às definições de cada fator. Neste bloco cada fator contém uma breve descrição da 

sua função dentro do método, para que o escopo fique claro para o entrevistado 

(Apêndice – 1). 

 

4.3.6 Etapa 6 – Cálculo da vida útil estimada 

 

Partindo de uma condição padrão (constante pré-determinada) esperada em 

determinadas condições de uso, obtém-se a VUE em condições particulares 

pretendida.  

Nas bibliografias foram encontradas algumas equações para determinar a 

vida útil de equipamentos de segmentos específicos, como por exemplo, para 

equipamentos instalados em usinas elétricas podem ser utilizadas a equação 

exponencial, equação linearmente crescente, distribuição de Weilbull e equação 

Gompertz modificada. Para previsão da vida útil de material e componentes da 

construção civil foram identificadas os métodos fatorial e de deterioração de Markov. 

Optou-se por utilizar a equação definida no método fatorial, por ser uma 

ferramenta de aplicação prática quando existe um grande número de variáveis em 

torno do equipamento, suscetíveis de afetar a vida útil. 

A equação matemática do método fatorial foi construída para ser empregada 

na construção civil, porém foram modificados e ajustados todos os fatores para que 
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seja possível aplicar a equação nos ativos classificados como máquinas e 

equipamentos.  

Os fatores a serem considerados são definidos em: 

 

 𝐹𝑎𝑝 – Fator ações preventivas 

 𝐹𝑟𝑢 – Fator rigor de uso  

 𝐹𝑎𝑞 – Fator ações químicas e físicas 

 𝐹𝑎𝑞 – Fator obsolescência tecnológica 

  

A fórmula para estimar a vida útil de determinado equipamento através deste 

método é: 

 

𝑉𝑈𝐸 = 𝑉𝑈𝑅 .  �̅�𝑝 (16) 

 

Onde: 

 𝑉𝑈𝐸 – Vida útil estimada (anos ou meses); 

 𝑉𝑈𝑅 – Vida útil de referência (anos ou meses); 

 �̅�𝑝 – Média ponderada dos fatores modificadores (adimensional). 

 

 

Onde: 

�̅�𝑝 = 
𝑝1. 𝑥1 + 𝑝2. 𝑥2 + 𝑝3. 𝑥3 + … + 𝑝𝑛. 𝑥𝑛

𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 +⋯ 𝑝𝑛
      =          

∑ (𝑝𝑖 ∗  𝑥𝑖 )
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

(17) 

𝑥𝑛  – Valor do atributo (adimensional); 

𝑝𝑛  – É o peso (importância) do atributo (adimensional). 

 

Onde: 

𝑝1 =
𝑥1

∑ 𝑥𝑛
𝑛
𝑖=1

          𝑝2 =
𝑥2

∑ 𝑥𝑛
𝑛
𝑖=1

        𝑝3 =
𝑥3

∑ 𝑥𝑛
𝑛
𝑖=1

    …   𝑝𝑛 =
𝑥𝑛

∑ 𝑥𝑛
𝑛
𝑖=1

 

 

(18) 
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A obtenção do resultado ao empregar este método fornece uma estimativa 

inicial da vida útil, que deve ser acompanhado ao longo do tempo e ajustado os 

pesos dos atributos para que possa obter a melhor estimativa para cada grupo de 

equipamento. As particularidades de cada empresa é outro fator que deve ser 

analisado, o método é universal, porém os pesos dos atributos devem ser ajustados 

de acordo com cada negócio. 

Ao longo do tempo é fundamental que a empresa construa sua base de 

dados que auxilie a definir a vida útil de referência e seus fatores, tornando à assim 

uma estimativa mais próxima da sua aplicação. 

 

4.3.7 Considerações finais do capítulo 

 

Neste capítulo foram apresentados todos os passos a serem seguidos para 

o desenvolvimento do método proposto. A seção materiais ficou restrita a normas e 

legislações. No método foi demonstrado detalhadamente as 6 (seis) etapas 

desenvolvidas para obtenção do resultado, sendo a última a compilação de todas as 

informações levantadas para aplicação da equação matemática. 

Dentre os passos a serem seguidos a Etapa 3 – Fatores modificadores da 

vida útil, notoriamente é o item mais extenso e complexo dentro do método, porém 

uma vez definidos basta aplicar.  

Cada etapa tem sua função, não existe a mais ou menos importante, a não 

observância dos critérios em qualquer uma destas reflete negativamente nos 

resultados. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

Foi selecionada, para aplicação do método, uma empresa de pesquisa, que 

possui o controle de seu patrimônio através do software de gestão empresarial 

SAPIENS, cujo desenvolvedor é a empresa SENIOR.  

Foi liberado o acesso para consulta das informações no módulo Gestão 

Patrimonial. 

A aplicação do método foi realizada em dois tipos equipamentos: 

I. Câmaras climáticas, onde os atributos foram determinados com base no uso 

da empresa escolhida para o estudo; 

II. Veículos de frota utilizados para fins administrativos. Podendo ser aplicado a 

qualquer empresa, devendo ser observado a definição dada para o uso 

“administrativos”. 

 

As etapas para aplicação do método são demonstradas na Figura 18. 

 

FIGURA 18 – ETAPAS PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

5.1 APLICAÇÃO DO MÉTODO I - CÂMARAS CLIMÁTICAS 

 

A câmara climática é um equipamento específico usada para reproduzir as 

condições ambientais sobre determinado material. A escolha deste equipamento 

está atrelada aos critérios estabelecidos no método que serão detalhados abaixo.  

 

ETAPA 2
Definição da Vida Útil 

de Referência 
ETAPA 3

Seleção do Técnico 

ETAPA 1
Seleção do 

Equipamento

ETAPA 4
Aplicação do 
Questionário 

ETAPA 5
Cálculo Matemático 
para obtenção VUE 
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5.1.1 Seleção da amostra no banco de dados 

 

Foram avaliados os bens cadastrados no controle patrimonial até 

31/07/2016, registrados na conta contábil reduzida “71” denominada máquinas e 

equipamentos. O resultado da pesquisa foi exportado para o arquivo Microsoft Excel 

2010 o qual foi filtrado de acordo com os critérios pré-estabelecido, para formar a 

amostra relevante a ser selecionada. 

No arquivo Excel os itens foram classificados pela descrição, resultando no 

agrupamento dos equipamentos que possuem as mesmas características.  

A população total dos itens selecionados no arquivo foi de 5.550 bens 

classificados na rubrica máquinas e equipamentos. Deste total, 1.916 encontram-se 

baixados do controle patrimonial e 3.634 ativos (Figura 19). Não foram considerados 

na população os itens complementares ao bem principal, por exemplo, valores 

complementares de impostos de importação, bem de pequenos valores adquiridos 

para agregar o item principal, etc. 

 

FIGURA 19 – POPULAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

A população na data base de 31/07/2016 representa um valor total de 

aquisições de máquinas e equipamentos de R$ 58.500.776,28. A representação dos 

valores dos itens ativos e inativos (baixados) é demonstrada na Figura 20. 

 3.634  

 1.916  

POPULAÇÃO 

Ativos

Inativos



 

 

83 

FIGURA 20 – VALOR DA POPULAÇÃO TOTAL 

 
FONTE:O Autor (2016) 

 

Dentre os critérios já estabelecidos nos capítulos anteriores foi selecionado 

um equipamento que atendesse todas as exigências apresentadas no método 

proposto.  

Foram selecionados os equipamentos “câmara climática” que estão 

cadastrados no banco de dados da empresa para compor a amostra e aplicação do 

método (Tabela 8). Não foram impostas restrições quanto a marca, modelo, ano de 

aquisição e valor de aquisição.  

 

TABELA 8 – STATUS DAS CÂMARAS CLIMÁTICAS CADASTRADOS NO BANCO DE DADOS 

STATUS  QUANTIDADE 
 

MENOR VALOR MAIOR VALOR 
ATIVOS 12 

 
 R$          25.039,40  R$ 204.026,09 

INATIVOS  9 
 TOTAL 21 
 

  
 FONTE: O Autor (2016) 

 

 

 

 

 40.761.249  

 17.739.527  

VALOR DA POPULAÇÃO 

Ativos

Inativos
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5.1.1.1 Caracterização do equipamento 

 

A câmara climática é um equipamento que permite o controle da 

temperatura e umidade em seu interior reproduzindo os efeitos de um ambiente 

natural. 

Com isso é possível verificar o comportamento de diversos materiais quando 

submetidos a diferentes condições de temperatura e umidade. 

Existem vários modelos e marcas de câmaras climáticas com preços 

distintos disponíveis no mercado, desde as que propõem a conservação e a 

fabricação de alimentos, com aplicações em restaurantes, bares, açougue, 

supermercados, confeitarias, aplicações rurais como incubadoras.  

Também existem as câmaras climáticas de alto desempenho fabricadas 

para realizar ensaios de diversos materiais para determinar possíveis 

comportamentos ou duração quando exposto a determinados agentes ambientais ou 

corrosivos. 

Alguns exemplos do setor industrial onde são utilizadas as câmaras 

climáticas: automotivo, aeroespacial, militar, eletrônico e indústrias químicas. 

Alguns tipos de ensaios realizados: cíclico de corrosão, de ambientes ácidos 

e de alta temperatura, sistemas de aquecimento calefação, atmosferas industriais, 

chuva ácida e degradação e envelhecimento de matérias quando expostos à luz 

solar, à chuva e ao orvalho. 

Para ilustrar o funcionamento bem como a estrutura interna da câmara 

climática a Figura 21 apresenta a câmara da marca ESPEC modelo Platinious. 
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FIGURA 21 – ESTRUTURA INTERNA DA CAMARA CLIMÁTICA MARCA ESPEC MODELO 
PLATINOUS 

 
FONTE: EQUILAM (2016) 

 

A Figura 22 apresenta apenas um dos vários tipos e modelos de câmaras 

climáticas existentes, esta em questão é da marca ESPEC modelo Platinous. 

 

FIGURA 22 – FOTO DO EQUIPAMENTO 

 
FONTE: EQUILAM (2016) 
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Na Figura 23 estão demonstrados os valores dos investimentos nas 

aquisições dos equipamentos “câmaras climáticas” por ano, com valores mais 

expressivos nos anos de 2001, 2003 e 2015, comprovando a importância do 

instrumento nas atividades da empresa. Os valores consolidados na barra 1997-

1999 tratam-se de dois equipamentos recebidos em doação quando da constituição 

da empresa, sendo adquiridos pelo doador nos anos de 1986 e 1998 e estão 

registrados pelos valores de mercado da época e não pelo custo histórico de 

aquisição.   

 

FIGURA 23 – VALOR DE AQUISIÇÃO POR ANO 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

Outras informações extraídas a partir dos dados obtidos com relação aos 

status dos valores dos equipamentos que estão no controle patrimonial com a 

situação de ativo e inativo.  

Perfazendo um total de R$ 2.017.881,91 em aquisições de equipamentos 

desta classe (câmaras climáticas), desde a constituição da empresa em 17/02/1997 

até 31/07/2016, encontram-se ativos 58,28% e inativos 41,72% do valor total de 

aquisições.  
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FIGURA 24 – STATUS DOS EQUIPAMENTOS POR VALOR 
 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

5.1.2 Definição da vida útil de referência 

 

Como já mencionado anteriormente um dos objetivos deste estudo é criar 

um método atendendo as normas internacionais de contabilidade, ou seja, que as 

empresas brasileiras deixem de utilizar as vidas úteis fiscais ao apresentarem suas 

informações patrimoniais. 

Neste estudo optou-se por utilizar como vida útil de referência os valores 

definidas no anexo I da Instrução Normativa SRF Nº 162, de 31 de dezembro de 

1998. Os valores expressos no anexo I estão vinculados ao código NCM e são 

utilizadas para fins fiscais. 

Em 16 de junho de 2016 foi submetido ao Ministério da Fazenda – MF, 

através do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – eSIC, o 

pedido de esclarecimentos quanto aos critérios utilizados pela SRFB para definir as 

vidas úteis fiscais dos equipamentos depreciáveis. 

Conforme resposta obtida através dos documentos constante no Anexo 2 

foram consideras os seguintes critérios para estabelecer as vidas úteis: 

 Utilização econômica do bem pelo contribuinte; 

41,72% 

58,28% 

STATUS DOS VALORES DOS EQUIPAMENTOS 

Inativo

Ativo

http://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.html
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 Ação da natureza; e 

 Obsolescência normal do ativo. 

Embora a IN 162 defina quais as taxas que devem ser utilizadas pelas 

empresas para fins fiscais, se o contribuinte verificar a necessidade de adotar taxas 

diferentes deve ser produzido provas destas novas taxas através de laudo pericial, e 

através de decisão administrativa ou sentença judicial poderá aplicar as novas taxas 

definidas no laudo. 

Diante dos critérios utilizados pela SRFB foram levantadas as informações a 

fim de verificar quais códigos NCM possuem o maior número de equipamentos com 

vidas úteis iguais. 

 A estrutura de pesquisa pode conter até quatro classificações antes de 

chegar ao item de descrição do equipamento, conforme demonstrado na Figura 25, 

porém, no anexo I da IN 162 são demonstrados os códigos NCM até o detalhamento 

na “POSIÇÃO” e alguns códigos NCM são tratados como exceção e estão 

detalhados até o nível do “ITEM”.  

Desta forma a análise foi feita considerando somente os códigos NCM que 

estão demonstrados na “POSIÇÃO”. 

 

FIGURA 25 – ESTRUTURA DE PESQUISA NCM 

 
FONTE: SITE - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (2016) 

 

Constatou que 72,25% dos códigos analisados estão classificados com 

vidas úteis de 10 anos, ou seja, os itens abaixo desta hierarquia herdarão as taxas 

definida na “posição”.  
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FIGURA 26 – PRAZO DE VIDA ÚTIL RELACIONADO NA NOMENCLATURA COMUM DO 
MERCOSUL 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

Na estatística acima não foram considerados os bens constantes no anexo II 

da IN 162, sendo: 

 Instalações vida útil fiscal de 10 anos; 

 Edificações vida útil fiscal de 25 anos. 

 

De acordo com a classificação NCM os equipamentos as “câmaras 

climática” estão classificados no código NCM 8419899. Para este NCM os 

equipamentos estão com vidas úteis fiscais definidas em 10 anos. Para obtenção do 

valor foi realizada a pesquisa no site da SRFB retornou o resultado de acordo com a 

Tabela 1. 

Ressaltando que a maior concentração de NCM’s com vidas úteis iguais a 

10 anos corresponde 72,25% do total de NCM’s apresentadas no anexo I da IN 162. 
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TABELA 9 – CÓDIGO NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL “CÂMERA CLIMÁTICA” 
  NCM DESCRIÇÃO 

Capítulo: 84 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos. 

Posição: 8419 

Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos 
eletricamente, para tratamento de matérias por 
meio de operações que impliquem mudança de 
temperatura, tais como aquecimento, 
cozimento, torrefação, destilação, retificação, 
esterilização, pasteurização, estufagem, 
secagem, evaporação, vaporização, 
condensação ou arrefecimento, exceto os de 
uso doméstico; aquecedores de água não 
elétricos, de aquecimento instantâneo ou de 
acumulação. 

Subposição1: 84198 Outros aparelhos e dispositivos 
Subposição2: 841989 Outros  

Item: 8419899 Outros 
FONTE: O Autor (2016) 

 

5.1.3 Aplicação do questionário 

 

A aplicação do questionário é feita através de entrevista individual com o 

especialista com prévio agendamento.   

Em cada entrevista foi feito uma introdução explicando a finalidade do 

método desenvolvido, o que motivou o desenvolvimento da dissertação, cada etapa 

do método, explicação de cada fator e atributo e por último a importância da correta 

ponderação dos valores a serem aplicados aos atributos. 

Após a aplicação do questionário os dados foram tabulados por entrevista, 

sendo a média dos resultados o valor final a ser utilizado como parâmetro para a 

aplicação do método para os equipamentos “câmaras climáticas”. 
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5.1.3.1 Tabulação dos dados 

 

As aplicações dos questionários resultaram nos dados tabulados (Apêndice 

2 - que serão utilizados na aplicação do método proposto para definir as possíveis 

vidas úteis estimadas para o equipamento selecionado. 

Os questionários foram aplicados no dia 23 de setembro de 2016, com 

prévio agendamento com cada entrevistado. Importante ressaltar que nenhum 

entrevistado teve acesso aos dados dos questionários respondidos por outros 

especialistas. Cada entrevista durou aproximadamente 50 minutos. 

 Durante a realização das entrevistas foram unânimes as percepções dos 

especialistas em relação ao fator rigor de uso, onde a determinante “condições de 

serviço executado” com os atributos brando e padrão tem a mesma ponderação. O 

mesmo se repetiu para os atributos desfavorável e severo, sendo atribuído o mesmo 

valor para estas. Porém na percepção dos especialistas isso ocorreu em caráter de 

exceção para o equipamento câmara climática. 

Os resultados apresentada nas matrizes de priorização do fator ações 

químicas e físicas e fator obsolescência tecnológica estão somados de acordo com 

a priorização atribuída pelo entrevistado. Os valores dos atributos do item de maior 

predominância serão utilizados para aplicação do método. 

 

5.1.3.2 Características dos entrevistados 

 

Considerando as características estabelecidas para selecionar o 

especialista, a Tabela 10 apresenta de forma sintética as informações mais 

relevantes dos entrevistados neste estudo. Para esta análise e para a apresentação 

dos resultados, optou-se por não expor os nomes dos participantes, atribuindo uma 

sigla de identificação. 
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TABELA 10 – DADOS DOS ESPECIALISTAS DA CÂMARA CLIMÁTICA PARTICIPANTES DA 
ENTREVISTA 

ESPECIALISTA IDADE 
GRAU DE 

INSTRUÇÃO FORMAÇÃO PROFISSÃO 

TRABALHA 
COM O 

EQUIPAMENTO 
DESDE: 

TRABALHA 
NA 

EMPRESA 
DESDE: 

Especialista – 
A 

40 Especialização 
Engenharia 

Elétrica 
Técnico 

Eletrotécnico 
31/01/2007 21/03/2011 

Especialista – 
B 

26 Superior 
Engenharia 

Elétrica 
Técnico de 
Laboratório 

01/04/2014 01/12/2013 

Especialista – 
C 36 Doutorando 

Engenharia 
Elétrica Pesquisador 01/07/2006 18/06/2012 

Especialista – 
D 

30 Especialização 
Engenharia 

Elétrica 
Engenheiro 01/05/2008 20/08/2007 

Especialista – 
E 

29 Mestrado Química 
Técnico de 
Laboratório 

01/12/2008 02/05/2006 

FONTE: O Autor (2016) 

 

Algumas considerações quanto aos participantes: 

 Formação acadêmica – não foi proposital nem uma regra estabelecida que 

os especialistas precisassem possuir formação em área especifica, porém 

coincidiu que 4 (quatro) dos 5 (cinco) entrevistados são formados em 

engenharia elétrica. Isso se dá em função da característica da empresa. 

 Grau de instrução – não é também um requisito para ser selecionado, porém 

demonstra que os participantes tem um grau de instrução além da formação 

acadêmica refletindo assim nas entrevistas a clareza no entendimento do 

método proposto.    

 Idade – demonstra que a maior parte dos profissionais possui grau de 

maturidade profissional já consolidado, isso não quer dizer que os 

participantes mais jovens tiveram menos critérios na entrevista. Conclui que 

pelos resultados apresentados tal fato não interferiu neste estudo. Isso prova 

que o curva de aprendizagem é mais importante que a idade do 

entrevistado. 

5.1.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados serão analisados sob a ótica fiscal definida pela SRFB versus 

as vidas úteis estimadas apresentadas pelo método. 

Para análise dos resultados e após a tabulação, os valores da média a ser 

utilizado no cálculo que tem a mesma pontuação dentro do mesmo fator foram 

suprimidos deixando apenas os distintos entre si. 
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Resultando nos seguintes valores: 

   
Col. 01 

 
Col. 02 

Fap 

A.1 x B.1  
 

      0,66  
 

      0,66  

     A.2 x B.2 
 

      0,88  
 

      0,88  

     A.3 x B.3  
 

      1,25  
 

      1,25  

     A.4 x B.4        1,45  
 

      1,45  

     A.5 x B.5 
 

      1,00  
 

      1,00  

      

Fru 

A.1 x B.1  
 

      1,44  
 

      1,44  

     A.2 x B.2 
 

      1,44  
 

      1,44  

     A.3 x B.3  
 

      1,20  
 

      1,20  

     A.4 x B.4 
 

      1,20  
 

      1,20  

     A.5 x B.5 
 

      1,10  
 

      1,10  

     A.6 x B.6 
 

      1,10  
 

      1,10  

     A.7 x B.7 
 

      1,00  
 

      1,00  

     A.8 x B.8 
 

      1,00  
 

      1,00  

     A.9 x B.9 
 

      1,01  
 

      1,01  

     A.10 x B.10 
 

      1,01  
 

      1,01  

     A.11 x B.11 
 

      0,83  
 

      0,83  

     A.12 x B.12 
 

      0,83  
 

      0,83  

      

Faq 

A.1 x B.1  
 

      1,22  
 

      1,22  

     A.2 x B.2 
 

      0,86  
 

      0,86  

     A.3 x B.3  
 

      0,86  
 

      0,86  

     A.4 x B.4 
 

      1,25  
 

      1,25  

     A.5 x B.5 
 

      1,04  
 

      1,04  

     A.6 x B.6 
 

      1,02  
 

      1,02  

      

Fot 

A.1 x B.1  
 

      0,91  
 

      0,91  

     A.2 x B.2 
 

      0,97  
 

      0,97  

     A.3 x B.3  
 

      1,04  
 

      1,04  

     A.4 x B.4 
 

      1,02  
 

      1,02  

     A.5 x B.5 
 

      1,17  
 

      1,17  

     A.6 x B.6 
 

      1,20  
 

      1,20  

     A.7 x B.7 
 

      1,18  
 

      1,18  

     A.8 x B.8 
 

      1,06  
 

      1,06  



 

 

94 

Os valores apresentados na Col. 01 são os valores médios gerados a partir 

das entrevistas. 

Os valores sinalizados na Col. 02 foram suprimidos. Para o Fap o atributo 

que não demonstrava necessidade de manutenção, para os atributos do Fru que 

possuem o mesmo valor e para o Faq e Fot foi determinado item mais relevante 

através da matriz de priorização.  

Durante as entrevistas ocorreu um fato que merece destaque em relação ao 

fator obsolescência tecnológico. No entendimento dos especialistas quanto maior o 

desenvolvimento tecnológico maior é a vida útil do equipamento. Com o avanço 

tecnológico é possível ter maior controle e auferir resultados com maior precisão. 

Não foi levada em consideração nesta análise uma possível alteração de legislação 

quando são exigidos resultados diferentes que o equipamento pode produzir. 

Fazendo todas as interações possíveis entre os atributos, o modelo 

apresenta a possibilidade de 192 vidas úteis estimadas. No estudo de caso os 

atributos do fator rigor de uso que apresentaram os mesmos resultados foram 

suprimidos, isso se deve por uma característica especifica do equipamento utilizado 

na aplicação do método, por este motivo o estudo apresentou 96 possíveis vidas 

úteis estimadas para os equipamentos câmaras climáticas. 

Conforme demonstrado na Figura 27 cada “ponto azul” é uma vida útil 

estimada de determinada combinação. Assim estão demonstradas todas as 

combinações possíveis de VUE para o equipamento câmara climática. 
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FIGURA 27 – PERSPECTIVA APRESENTADA PELO MODELO DE TODAS AS COMBINAÇÕES 
POSSÍVEIS DOS ATRIBUTOS PARA DETERMINAR A VUE DO EQUIPAMENTO 

CÂMARA CLIMÁTICA 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

A menor VUE apresentada pelo modelo é de 8,26 anos, ou seja, a pior 

combinação dos fatores. A maior VUE é de 13,32 anos, para a melhor combinação 

entre os fatores.  



 

 

96 

FIGURA 28 – NÚMERO DE VUE POR INTERVALO DE ANOS – CÂMARA CLIMÁTICA 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

Na Figura 28 pode ser observado que a maior concentração de 

possibilidades está entre 10,01 e 12,00 anos. Isso representa 59% de possibilidade 

da VUE dos equipamentos utilizados no estudo estarem dentro desta faixa. 

Para melhor ilustrar a diferença entre vida útil definida pela legislação fiscal e 

a vida útil encontrada pelo modelo será citado um exemplo. Um equipamento 

adquirido por R$ 100.000,00 cuja vida útil fiscal é de 10 anos, e a vida útil 

encontrada pelo método proposto é de 12,78 anos, aplicando a função. 

Neste exemplo, primeiro são definidos os atributos de cada fator que 

representa a condição que o equipamento está exposto (valores obtidos com a 

aplicação do questionário): 

             

𝐹𝑎𝑝 = 1,25 

𝐹𝑟𝑢 = 1,44 

𝐹𝑎𝑞 = 1,22 

𝐹𝑜𝑡 = 1,17 
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Em seguida são definidos os pesos de cada fator através da fórmula: 

  𝑝𝑛 =
𝑥𝑛

∑ 𝑥𝑛
𝑛
𝑖=1

 

 

𝑝𝐹𝑎𝑝 =
1,25

5,08
= 0,25 

𝑝𝐹𝑟𝑢 =
1,44

5,08
= 0,28 

𝑝𝐹𝑎𝑞 =
1,22

5,08
= 0,24 

𝑝𝐹𝑜𝑡 =
1,17

5,08
= 0,23 

 

𝑥𝑛  – Valor do atributo 

𝑝𝑛  – É o peso (importância) do atributo 

 

Na sequência é gerada a média ponderada dos fatores aplicando a seguinte 

fórmula: 

�̅�𝑝 = 
𝑝𝐹𝑎𝑝. 𝑥𝐹𝑎𝑝 + 𝑝𝐹𝑟𝑢. 𝑥𝐹𝑟𝑢 + 𝑝𝐹𝑎𝑞 . 𝑥𝐹𝑎𝑞 + 𝑝𝐹𝑜𝑡. 𝑥𝐹𝑜𝑡

𝑝𝐹𝑎𝑝 + 𝑝𝐹𝑟𝑢 + 𝑝𝐹𝑎𝑞 + 𝑝𝐹𝑜𝑡
    

 

�̅�𝑝 = 
0,25 ∗ 1,25 + 0,28 ∗ 1,44 +  0,24 ∗ 1,22 +  0,23 ∗ 1,17

0,25 + 0,28 +  0,24 +  0,23
  = 1,28 

 

 

Por último é aplicado a fórmula 𝑉𝑈𝐸 = 𝑉𝑈𝑅 .  �̅�𝑝 para encontrar a VUE do 

equipamento. 

 

                              𝑉𝑈𝐸 =  10 ∗ 1,28
 

                           𝑉𝑈𝐸
= 12,78 

 
 

Onde: 

 𝑉𝑈𝐸 – Vida útil estimada 

 𝑉𝑈𝑅 – 10 anos 
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FIGURA 29 – EXEMPLO COMPARATIVO ENTRE MÉTODO PROPOSTO X TAXA FISCAL 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

Neste exemplo a correta definição da vida útil é destacada no valor do 

equipamento, percebe-se que a depreciação fiscal é mais acentuada enquanto que 

a apresentada pelo método é suave. 

Ainda no exemplo, analisando os valores do ano 10, considerando que 

ambas as depreciações foram distribuídas pelo método linear, tem-se as seguintes 

ponderações: 

 Valor do equipamento através da vida útil fiscal R$ 0,00; 

 Valor do equipamento através da vida útil estimada pelo método R$ 

21.753,00; 

 Existe uma variação de 2,78 anos entre a vida útil estimada e fiscal.  

Percebe que o método tem maior possibilidade de refletir a real vida útil do 

equipamento para fins patrimoniais. As vidas úteis não devem ser generalizadas, 

devem ser observados os fatores que envolvem a aplicação deste. 
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5.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO II - VEÍCULOS 

 

Esta segunda aplicação teve como foco obter os valores dos atributos para 

serem aplicados a qualquer empresa, observando os seguintes critérios: 

a) Veículos de uso exclusivo de frotas empresariais; 

b) São veículos utilitários e de passeio, cujo custo de aquisição não 

ultrapasse o valor de R$ 100.000,00; 

c) Utilizados para fins administrativos (visita a clientes, filiais/unidades, 

visita a obras, utilizado para deslocamento de funcionários em zonas 

urbanas e rurais); 

d) Considera que não são utilizados em regiões litorâneas. 

 

Diante destes critérios foi aplicado o questionário aos especialistas no dia 

28/10/2016, conforme dados apresentados no Apêndice 3.  

Foram selecionados os especialistas que satisfizessem os critérios 

previamente definidos no método, resultando nas características dos entrevistados 

conforme demonstrado na Tabela 11.  

 

TABELA 11 – DADOS DOS ESPECIALISTAS DOS VEÍCULOS PARTICIPANTES DA ENTREVISTA 

ESPECIALISTA IDADE GRAU DE 
INSTRUÇÃO FORMAÇÃO PROFISSÃO 

TRABALHA 
COM O 

EQUIPAMENTO 
DESDE: 

TRABALHA 
NA 

EMPRESA 
DESDE: 

Especialista - A 50 Mestrado 
Engenharia 
Mecânica 

Pesquisador 02/09/1994 13/04/1999 

Especialista - B 29 Especialização 
Engenharia 
Mecânica 

Pesquisador 01/01/2003 01/07/2009 

Especialista - C 34 Doutorando 
Engenharia 
Mecânica 

Engenheiro 
Mecânico 

01/01/2001 10/03/2010 

Especialista - D 27 Mestrando 
Engenharia 
Mecânica 

Pesquisador 13/01/2006 01/08/2010 

FONTE: O Autor (2016) 

 

Seguindo o mesmo critério adotado no estudo de caso I, a VUR utilizada 

para obtenção da VUE é a vida útil fiscal definida pela legislação brasileira, ou seja, 

5 anos conforme NCM 8703 (Automóveis de passageiros e outros veículos 

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da 

posição 8702), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os 

automóveis de corrida). 
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5.2.1 Análise sobre os resultados apresentados na aplicação do questionário 

 

A análise dos resultados obtidos através da aplicação do questionário é feita 

comparando com as taxas fiscais definidas pela legislação. 

Aplicando a função matemática 𝑉𝑈𝐸 = 𝑉𝑈𝑅 .  �̅�𝑝 a Figura 30 demonstra todas 

as vidas úteis estimadas encontradas no modelo através de todas as possíveis 

combinações dos atributos. Resultando em 192 VUE diferentes entre si de acordo 

com os fatores de aplicação, sendo que a menor vida útil é de 3,87 anos e maior é 

de 9,12 anos. 

  

FIGURA 30 – PERSPECTIVA APRESENTADA PELO MODELO DE TODAS AS COMBINAÇÕES 
POSSÍVEIS DOS ATRIBUTOS PARA DETERMINAR A VUE DOS VEÍCULOS 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

A Figura 31 demonstra quantas combinações possíveis de VUE existe em 

um intervalo de tempo. Pode ser observado que a maior concentração de 

possibilidades está entre o ano 5,00 ao ano 7,99. Isso representa 76% de 

probabilidade da VUE dos veículos estarem dentro desta faixa. 
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FIGURA 31 – NÚMERO DE VUE POR INTERVALO DE ANOS – VEÍCULO 

 
 FONTE: O Autor (2016) 

 

5.2.2 Aplicando o método para determinar as novas vidas úteis dos veículos 

 

Dentro da empresa escolhida para aplicação do método foi selecionado dois 

veículos para estimar as possíveis vidas úteis de acordo com o uso. 

 

TABELA 12 – CARACTERISTÍCAS DOS VEÍCULOS 

REF. DESCRIÇÃO 
DATA DE 

AQUISIÇÃO 
VALOR DE 
AQUISIÇÃO 

(1) Veículo Logan Authentique 1.0 e 16V - Marca RENAULT 01/10/2012 24.478,25 

(2) Veículo camionete Frontier 4X4 - Marca NISSAN 16/04/2010 81.000,00 
FONTE: O Autor (2016) 

 

O primeiro veículo é de uso exclusivo dentro da zona urbana de Curitiba e 

região metropolitana. É um veículo de transporte de pessoas sendo vedada sua 

utilização para cargas coisas e objetos pesados.  

O segundo veículo é utilizado em campo para prestação de serviços 

ambientais. A maior frequência de uso é em zona rural com emprego de cargas 
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como materiais e equipamentos. Enfrentando várias adversidades do ambiente rural 

como chuvas, atoleiros, estradas mal conservadas, poeira, locais de difícil acesso, 

etc. 

A empresa possui um responsável pelas manutenções de todos os veículos 

de sua frota. Com base nos atributos de cada fator, submeteu-se ao responsável o 

questionário para identificar em qual atributo está à condição que melhor reflete a 

realidade dos veículos. As informações obtidas estão demonstradas na Tabela 13. 

 

TABELA 13 – CLASSIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS AOS ATRIBUTOS DE ACORDO COM A ANÁLISE 
DA EMPRESA EM RELAÇÃO A CADA FATOR 

Fap 

REF. Necessidade 
manutenção 

Tipo de 
manutenção 

realizada 

Peso do atributo 
(Apêndice 3) 

(1) A.3 – Sim B.3 - Recomendada 1,81 
(2) A.3 – Sim B.3 - Recomendada 1,81 

    Faq 

REF.  Clima Condição do clima  
Peso do atributo 

(Apêndice 3) 

(1) A.1 – Temperatura B.1 - Recomendado 1,55 
(2) A.1 – Temperatura B.1 - Recomendado 1,55 

    Fru 

REF. Horas de trabalho  
Condição do serviço 

executado 
Peso do atributo 

(Apêndice 3) 

(1) A.1 Leve B.1 Brando          1,90  
(2) A.12 Pesado B.12 Severo          0,60  

    Fot 

REF. Evolução 
tecnológica 

Componente Peso do atributo 
(Apêndice 3) 

(1) A.1 Baixa B.1 Eletrônica 1,55 
(2) A.5 Alta B.5 Eletrônica 0,93 

FONTE: O Autor (2016) 

 

Aplicando a função matemática 𝑉𝑈𝐸 = 𝑉𝑈𝑅 .  �̅�𝑝, obtiveram-se as vidas úteis 

estimadas para os veículos em questão, conforme demonstrado abaixo: 

 

                REF (1)              𝑉𝑈𝐸 =  5 ∗ 1,72
 

                           𝑉𝑈𝐸
= 8,60  

 

Para o veículo Logan (REF (1)), o método apresentou uma VUE de 8 anos e 

7 meses. Enquanto que a legislação estabelece um período de 5 anos de 

depreciação. 
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                REF (2)              𝑉𝑈𝐸 =  5 ∗ 1,41
 

                           𝑉𝑈𝐸
= 7,06  

  

Para o veículo Frontier (REF (2)), o método apresentou uma VUE de 7 anos 

e 1 mês. Enquanto que a legislação também estabelece um período de 5 anos de 

depreciação. 

A Figura 32 demonstra a linha de depreciação utilizada pelo método 

proposto e pela taxa fiscal em cada um dos veículos. 

 

FIGURA 32 – COMPARAÇÃO ENTRE O MÉTODO PROPOSTO X MÉTODO FISCAL 

 
FONTE: O Autor (2016) 

 

O método de depreciação utilizada neste estudo foi o método linear, porém 

recomenda-se que sejam analisados outros métodos. A escolha deve retratar a 

desvalorização dos equipamentos, inclusive quando os períodos de uso forem 

diferentes, de maior ou menor intensidade.   

Concluindo a análise em relação a determinar a da vida útil do equipamento 

o mais próximo da realidade, pois o impacto dos valores tem a seguinte importância 

no patrimônio: 

 

FIGURA 33 – RELAÇÃO DO PATRIMÔNIO COM A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS 

 
FONTE: O Autor (2016) 
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Quanto menor a vida útil maior o impacto na desvalorização do patrimônio e 

vice-versa. As taxas fiscais são genéricas independentes das condições de trabalho 

e do tipo de serviço executado.   

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPITULO 

 

Este capítulo apresentou a aplicação do método em dois tipos de 

equipamentos, seguindo as etapas de aplicação. 

A seleção dos equipamentos para compor o estudo foi feita seguindo os 

critérios estabelecidos no método, porém dentro da empresa existem outros 

equipamentos de maior relevância econômica que os selecionados, mas não 

possuem especialistas suficientes para a aplicação do questionário e 

consequentemente obter a quantidade de dados consistente que permitisse com 

segurança aplicar o método.  

A aplicação do questionário para câmara climática foi feita a todos os 

especialistas que efetivamente conhecem e trabalham com o equipamento, fato este 

percebido pela consistência dos dados apresentados na tabulação.  

Na aplicação do questionário para o estudo dos veículos, foram 

selecionados apenas especialistas com formação em Engenharia Mecânica. A 

empresa possui uma divisão específica que atua na área de sistemas mecânicos e, 

dentro desta divisão foram indicadas pelo gerente as pessoas com maior 

experiência para participar do estudo.  

Com os dados já mapeados foi possível processar todas as interações do 

método, os resultados foram consistentes ficando concentrado a maior parte deles 

dentro de uma faixa de idade de vida útil. As análises foram feitas comparando as 

novas vidas úteis estimadas com os valores que são apresentados para fins fiscais 

demosntrando assim resultados satisfatórios. 

 



 

 

105 

6 CONCLUSÕES 

O método proposto fornece uma estimativa empírica inicial da vida útil 

baseada em informações coletas através da percepção dos especialistas. Não é 

garantia que esta previsão será concretizada, necessitando que seja feito 

acompanhamento periódico. 

No entanto ao empregar o método em qualquer equipamento e diferentes 

empresas devem ser ajustados os pesos de cada atributo às particularidades das 

atividades que serão desempenhadas pelo equipamento. A cada período devem ser 

acompanhadas as vidas úteis, objetivando verificar se as previsões iniciais se 

mantiveram ou ocorreram modificações, e se necessário, ajustar os pesos dos 

atributos objetivando traduzir a expectativa mais próxima da real vida útil. 

Os valores obtidos pelas entrevistas apresentaram consistência 

demonstrando que a técnica de obtenção dos valores dos atributos através dos 

especialistas é válida, desde que seguido os critérios estabelecidos no método. 

Quanto maior o número de entrevistas geradas para a coleta dos valores de cada 

atributo, maior é nível de confiabilidade do número apresentado. 

Dentro do método os fatores demonstraram que cumpriram com a finalidade 

proposta, universalidade e capacidade de generalização, abrangendo todas as 

possibilidades que influenciam ao estimar a vida útil de um equipamento. 

Neste sentido o método permitiu concluir que diferentes condições afetam a 

vida útil do equipamento. Mostra-se como uma perspectiva mais fidedigna a 

realidade, uma vez que foram elencados vários fatores reais que permite mapear as 

diversas condições de operando do equipamento. 

O método satisfaz uma carência contábil de forma que a responsabilidade 

de estimar a vida útil é compartilhada entre o setor contábil e a área técnica 

detentora do conhecimento sobre o uso do equipamento.  

O processo de revisão periódico da VUE deve ser continuo, pois podem 

ocorrer mudanças ao longo do tempo na vida útil projetada inicialmente, por 

exemplo, ter previsto que o equipamento funcionará em uma condição de serviço 

branda até o final da vida útil, porém em determinado período este passe a executar 

serviço severo. A prática de revisão da vida útil deve ser reavaliada periodicamente 

com a finalidade de verificar as mudanças ocorridas em relação às expectativas 

iniciais.  
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O método apresentou consistência perante o proposito desta dissertação 

uma vez que fornece a possibilidade de 192 vidas úteis em diferentes condições 

para o mesmo equipamento. Isso valida que o equipamento não deve ficar 

engessado a vida útil fiscal quando se tratam de valores patrimoniais. Neste estudo 

a vida fiscal foi utilizada como um parâmetro do estudo o qual é perfeitamente 

válido. 

Como resultado desta pesquisa e maior contribuição, conclui-se que 

dependendo das condições de manutenção, do serviço executado, do ambiente e da 

evolução tecnológica os equipamentos possuem vida útil diferente. A contabilidade 

não pode ater-se em utilizar somente as taxas definidas pela legislação fiscal para 

fins patrimoniais. O processo de busca pelas melhores práticas deve ser contínuo.  

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Ainda há muito a ser explorado sobre o assunto uma vez que debates e 

pontos de vista diferentes são de suma importância para a evolução do tema.    

Como forma de evolução, para futuros trabalhos são apresentadas algumas 

sugestões.  

a) Criar novos fatores que possam complementar esta metodologia; 

b) Estudar a relação e o impacto de diferentes métodos de depreciação 

utilizando está metodologia; 

c) Ampliar os níveis dos atributos como, por exemplo, escalonar 

(determinar intervalos) para os atributos temperatura, umidade e 

pressão; 

d) Agregar ao método outras fontes para obtenção dos valores de cada 

atributo, ou mesclar as fontes de informações, através de dados 

estatísticos que já são de conhecimento da empresa através do uso do 

equipamento e dos dados obtidos através do especialista; 

e) Adaptar o método para ser avaliado em conjuntos bens. 
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APÊNDICE 1 -  QUESTIONÁRIO 

 

Questiónario n°: ________ 

Nome do entrevistador:_____________________________ 

Nº patrimônio: ____________________________________ 

Data da entrevista: __ / ___ / ______  Hora de início: ___ : ____ 

       Hora de término: ___ : ____ 

 

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO 
 
1) Identificação do especialista 

 
Nome:__________________________________________________________ 

Idade: ___________  Grau de instrução: ______________________________   

Formação:_____________________ Profissão:_________________________ 

Trabalha com o equipamento desde: ___ / ___ / _____ 

Trabalha na empresa desde: ___ / ___ / _____  

2) Identificação da empresa 
 

Nome:__________________________________________________________ 

Ramo de atividade:________________________________________________ 

Cidade:_________________     Estado:____________________ 

3) Identificação do equipamento 

Descrição:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Aplicação:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fabricantes:_________________________________________________________ 

Vida útil de referência: _________ 
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BLOCO II – INTRODUÇÃO 

  

Este questionário é parte da dissertação denominada “Metodologia para 

gestão contábil da vida útil de máquinas e equipamentos”.  

Estimar a vida útil de um ativo é transparecer mais próximo da realidade o 

período de utilização/funcionamento deste, até que economicamente seja viável, é 

um desafio para a contabilidade. A vida útil define qual será a parcela de 

depreciação do equipamento. 

A depreciação define qual será o tempo de obsolescência do equipamento e 

quanto a empresa deve reservar para reinvestir em um novo ativo após a 

desativação de um antigo. São números essenciais para o planejamento financeiro e 

contábil, pois além de estarem ligadas as questões de caixa também estão ligados a 

produtividade. 

Desta forma esta dissertação tem por objetivo propor um método para 

estimar a vida útil de cada espécie de ativo, onde foi proposta a seguinte equação: 

VUE = VUR x (Fap x Fru x Faq x Fot) 

Onde: 

 VUE – Vida útil estimada é o tempo de duração a ser calculado. 

 VUR – Vida útil de referência é uma constante. Para este estudo de caso será 

utilizado a referência de 10 anos (taxa fiscal da receita federal). 

Fn – Fatores modificadores. Serão responsáveis por ajustar a vida útil de 

referência de acordo com a aplicação do equipamento. 

Nesta etapa da dissertação foi definido que somente um especialista 

conhecedor do equipamento selecionado poderá definir os valores de cada atributo 

que esta contida nos fatores. 

Os valores de cada atributo serão escalonados em 0,01, isso significa que a 

cada 0,01 a mutação do fator que ocorrerá na vida útil será igual á 1%. 

 A pontuação das variáveos dentro da equação tem a seguinte lógica: 

 Valor > 0 < 1 – reduz a vida útil do equipamento. 

 Valor = 1 – é o ponto neutro, não aumenta nem reduz a vida útil. 

 Valor >1< infinito – aumenta a vida útil. 
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BLOCO III – PONTUAÇÃO  

 

4) Fator ações preventivas (Fap) 

São as manutenções realizadas para o bom funcionamento do equipamento, 

seja ela preventiva ou corretiva, que interferirão na vida útil do equipamento. 

Para inserir a pontuação de cada atributo devem ser respondidas as 

seguintes perguntas: 

 

a) Existe a necessidade de manutenção do equipamento “A.n”? e 

b) Se realizado a manutenção na seguinte condição “B.n”. Qual a pontuação para 

este atributo “A.n x B.n” ?  

 

 

Existe a 
necessidade de 
Manutenção? 

e Se realizado a manutenção 
nas seguintes condições: 

= Qual a pontuação 
para este atributo? 

A.1 – Sim e B.1 – Inexistente = A.1 x B.1    

      A.2 – Sim e B.2 – Precária = A.2 x B.2   

      A.3 – Sim e B.3 – Recomendada = A.3 x B.3    

      A.4 – Sim e B.4 - Acima da Recomendada = A.4 x B.4   

      A.5 – Não e B.5–Não se aplica = A.5 x B.5   

 

 

Considerações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 



 

 

114 

 

5) Fator rigor de uso (Fru) 

Este fator esta ligado à severidade de uso do equipamento. As condições de 

uso afetam a vida útil. 

Para inserir a pontuação de cada atributo deve ser respondida a seguinte 

pergunta: 

 

Se a hora de trabalho for “A.n”e a condição do serviço executado for “B.n”. 

Qual a pontuação para este atributo?  

 

Se as horas de 
trabalho for: e 

a condição do 
serviço executado 

for: 
= Qual a pontuação 

para este atributo? 

A.1 – Leve e B.1 – Brando = A.1 x B.1    

      A.2 – Leve e B.2 – Padrão = A.2 x B.2   

      A.3 – Leve e B.3 – Desfavorável = A.3 x B.3    

      A.4 – Leve e B.4 – Severo = A.4 x B.4   

      A.5 – Recomendado e B.5 – Brando = A.5 x B.5   

      A.6 – Recomendado e B.6 – Padrão = A.6 x B.6   

      A.7 – Recomendado e B.7 – Desfavorável = A.7 x B.7   

      A.8 – Recomendado e B.8 – Severo = A.8 x B.8   

      A.9 – Pesado e B.9 – Brando = A.9 x B.9   

      A.10 – Pesado e B.10 – Padrão = A.10 x B.10   

      A.11 – Pesado e B.11 – Desfavorável = A.11 x B.11   

      A.12 – Pesado e B.12 – Severo = A.12 x B.12   

 

Considerações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6) Fator açõesquímicas e físicas (Faq) 

Os danos químicos e físicos estão relacionados com as condições climáticas 

que o equipamento estará submetido. 

Antes de atribuir a pontuação para este fator deve ser definida a matriz de 

priorização para o item de maior agressividade ao equipamento. 

Para inserir a pontuação de cada atributo deve ser respondida a seguinte 

pergunta: 

 

Se o equipamento estiver submetido ao clima “A.n”ea condição do clima 

for“B.n”. Qual a pontuação para este atributo?  

 

 

Se o equipamento 
estiver submetido 

ao clima: 
e a condição do clima for: = Qual a pontuação 

para este atributo? 

A.1 – Temperatura e B.1 – Recomendado = A.1 x B.1    

      A.2 – Temperatura e B.2 – Não Recomendado  = A.2 x B.2   

      A.3 – Umidade e B.3 – Recomendado = A.3 x B.3    

      A.4 – Umidade e B.4 – Não Recomendado = A.4 x B.4   

      A.5 – Pressão e B.5 – Recomendado = A.5 x B.5   

      A.6 – Pressão e B.6 – Não Recomendado = A.6 x B.6   

 

 

 

Considerações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6.1) Matriz de priorização de causas potenciaisdo Faq 

A matriz de priorização é utilizada para definir a condição química e física do 

equipamento com maior fragilidade.  

Na equação para definir a vida útil estimada será utilizado somente a 

pontuação do item de maior relevância.  

 

Atribuir os pontos de acordo com a tabela descrição avaliando as Causas X 

Condições?  

 

 

 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 

                                 CONDIÇÕES 
CONSEQUÊNCIA Temperatura Umidade Pressão 

Maior impacto no equipamento       

Pode apresentar maior falha       

Apresenta maior deterioração       
∑ SOMA       

 

DESCRIÇÃO PESOS 

Mais importante 5 

Importante 3 

Menos Importante 1 
 

 

 

 

 

Considerações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7) Fator obsolescência tecnológica (Fot) 

É o fator que tem por finalidade medir o impacto da tecnologia na vida útil do 

equipamento.  

Antes de atribuir a pontuação para este fator deve ser definida a matriz de 

priorização para o item de maior fragilidade tecnológica do equipamento. 

Para inserir a pontuação deve ser respondido a seguinte pergunta: 

 

Se a evolução tecnológica do equipamento for “A.n” para o componente 

“B.n”. Qual a pontuação do atributo? 

 

 

Se a evolução 
tecnológica for:  para o componente: = Qual a pontuação 

para este atributo? 
A.1 – Baixa para B.1 – Eletrônica = A.1 x B.1    

      A.2 – Baixa para B.2 – Mecânica = A.2 x B.2   

      A.3 – Baixa para B.3 – Elétrica = A.3 x B.3    

      A.4 – Baixa para B.4 – Química = A.4 x B.4   

      A.5 – Alta para B.5 – Eletrônica = A.5 x B.5   

      A.6 – Alta para B.6 – Mecânica = A.6 x B.6   

      A.7 – Alta para B.7 – Elétrica = A.7 x B.7   

      A.8 – Alta para B.8 – Química = A.8 x B.8   

 

 

 

Considerações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7.1) Matriz de priorização de causas potenciaisdo Fot 

A matriz de priorização é utilizada para definir a parte do equipamento com 

maior fragilidade tecnológica.  

Na equação para definir a vida útil estimada será utilizado somente a 

pontuação do item de maior relevância.  

 

Atribuir os pontos de acordo com a tabela descrição avaliando as Causas X 

Condições?  

 

 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 

                               CONDIÇÕES 
CONSEQUÊNCIA Eletrônica Mecânica Elétrica Química 

Maior impacto no equipamento         

Pode apresentar maior falha         

Maior custo de manutenção         

Mais tecnológico         
∑ SOMA         

 

 

DESCRIÇÃO PESOS 

Significativamente mais importante 7 

Mais importante 5 

Importante 3 

Menos Importante 1 
 

 

 

Considerações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 -  TABULAÇÃO DOS DADOS APLICAÇÃO DO MÉTODO I – CÂMA CLIMÁTICA 

 

FATOR AÇÕES PREVENTIVAS–Fap 
Existe a 

necessidade de 
Manutenção? 

e Se realizado a manutenção nas 
seguintes condições: 

= 
Pontuação de cada atributo por questionário.   

  Questionário 01  02  03  04  05  Média  D. Padrão 

A.1 – Sim e B.1 – Inexistente = A.1 x B.1     0,90  
 

   0,70  
 

   0,50  
 

   0,50  
 

   0,70  
 

   0,66  
 

         0,17  

                  A.2 – Sim e B.2 – Precária = A.2 x B.2    1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   0,60  
 

   0,80  
 

   0,88  
 

         0,18  

                  A.3 – Sim e B.3 – Recomendada = A.3 x B.3     1,25  
 

   1,20  
 

   1,50  
 

   1,30  
 

   1,00  
 

   1,25  
 

         0,18  
                  A.4 – Sim e B.4 – Acima da Recomendada = A.4 x B.4    1,75  

 
   1,30  

 
   1,50  

 
   1,50  

 
   1,20  

 
   1,45  

 
         0,21  

                  A.5 – Não e B.5 – Não se aplica = A.5 x B.5    1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

            - 
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FATOR RIGOR DE USO – Fru 
Se as horas de 

trabalho for: 
e a condição do serviço 

executado for: 
= 

Pontuação de cada atributo por questionário.   
  Questionário 01  02  03  04  05  Média 
 

D. Padrão 
A.1 – Leve e B.1 – Brando = A.1 x B.1     2,00  

 
   1,20  

 
   1,50  

 
   1,30  

 
   1,20  

 
   1,44  

 
         0,34  

                  A.2 – Leve e B.2 – Padrão = A.2 x B.2    2,00  
 

   1,20  
 

   1,50  
 

   1,30  
 

   1,20  
 

   1,44  
 

         0,34  

                  A.3 – Leve e B.3 – Desfavorável = A.3 x B.3     1,80  
 

   1,10  
 

   1,20  
 

   0,90  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

         0,35  

                  A.4 – Leve e B.4 – Severo = A.4 x B.4    1,80  
 

   1,10  
 

   1,20  
 

   0,90  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

         0,35  

                  A.5 – Recomendado e B.5 – Brando = A.5 x B.5    1,20  
 

   1,00  
 

   1,10  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

   1,10 
 

         0,10 

                  A.6 – Recomendado e B.6 – Padrão = A.6 x B.6    1,20  
 

   1,00  
 

   1,10  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

   1,10  
 

         0,10  

                  A.7 – Recomendado e B.7 – Desfavorável = A.7 x B.7    1,10  
 

   0,80  
 

   1,00  
 

   0,90  
 

   1,20  
 

   1,00  
 

         0,16  

                  A.8 – Recomendado e B.8 – Severo = A.8 x B.8    1,10  
 

   0,80  
 

   1,00  
 

   0,90  
 

   1,20  
 

   1,00  
 

         0,16  

                  A.9 – Pesado e B.9 – Brando = A.9 x B.9    0,90  
 

   0,95  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

   1,01  
 

         0,11  

                  A.10 – Pesado e B.10 – Padrão = A.10 x B.10    0,90  
 

   0,95  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

   1,01  
 

         0,11  

                  A.11 – Pesado e B.11 – Desfavorável = A.11 x B.11    0,85  
 

   0,80  
 

   0,70  
 

   0,80  
 

   1,00  
 

   0,83  
 

         0,11  

                  A.12 – Pesado e B.12 – Severo = A.12 x B.12    0,85  
 

   0,80  
 

   0,70  
 

   0,80  
 

   1,00  
 

   0,83  
 

         0,11  
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FATOR AÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS – Faq 

Se o equipamento 
estiver submetido ao 

clima: 
e a condição do clima for: = 

Pontuação de cada atributo por questionário.   
  Questionário  01  02  03  04  05  Média 
 

D. Padrão 

A.1 – Temperatura e B.1 – Recomendado = A.1 x B.1     1,00  
 

   1,10  
 

   1,50  
 

   1,30  
 

   1,20  
 

   1,22  
 

         0,19  

                  A.2 – Temperatura e B.2 – Não Recomendado  = A.2 x B.2    0,90  
 

   0,90  
 

   0,70  
 

   0,70  
 

   1,10  
 

   0,86  
 

         0,17  

                  A.3 – Umidade e B.3 – Recomendado  = A.3 x B.3     0,90  
 

   0,80  
 

   0,80  
 

   0,60  
 

   1,20  
 

   0,86  
 

         0,22  

                  A.4 – Umidade e B.4 – Não Recomendado = A.4 x B.4    1,00  
 

   1,15  
 

   1,50  
 

   1,40  
 

   1,20  
 

   1,25  
 

         0,20  

                  A.5 – Pressão e B.5 – Recomendado  = A.5 x B.5    1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

   1,04  
 

         0,09  

                  A.6 – Pressão e B.6 – Não Recomendado = A.6 x B.6    1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,10  
 

   1,02  
 

         0,04  
 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (Faq) 
Questionário 01  02  03  04  05  Média 

 

D. Padrão 

Temperatura 15 
 

11 
 

15 
 

15 
 

13 
 

 13,80  
 

         1,79  
               Umidade 9 

 
13 

 
9 

 
9 

 
11 

 
 10,20  

 
         1,79  

               Umidade 3 
 

3 
 

9 
 

3 
 

3 
 

   4,20  
 

         2,68  
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OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA – Fot 

Se a evolução 
tecnológica for:  

para o componente: = 
Pontuação de cada atributo por questionário. 

    Questionário  01  02  03  04  05  Média 
 

D. Padrão 

A.1 – Baixa para B.1 – Eletrônica = A.1 x B.1     1,00  
 

   0,95  
 

   0,80  
 

   0,90  
 

   0,90  
 

   0,91  
 

         0,07  

                  A.2 – Baixa para B.2 – Mecânica = A.2 x B.2    1,00  
 

   1,00  
 

   0,80  
 

   0,85  
 

   1,20  
 

   0,97  
 

         0,16  

                  A.3 – Baixa para B.3 – Elétrica = A.3 x B.3     1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

   1,04  
 

         0,09  

                  A.4 – Baixa para B.4 – Química = A.4 x B.4    1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   0,90  
 

   1,20  
 

   1,02  
 

         0,11  

                  A.5 – Alta para B.5 – Eletrônica = A.5 x B.5    1,25  
 

   1,15  
 

   1,20  
 

   1,25  
 

   1,00  
 

   1,17  
 

         0,10  

                  A.6 – Alta para B.6 – Mecânica = A.6 x B.6    1,00  
 

   1,00  
 

   1,50  
 

   1,30  
 

   1,20  
 

   1,20  
 

         0,21  

                  A.7 – Alta para B.7 – Elétrica = A.7 x B.7    1,10  
 

   1,00  
 

   1,50  
 

   1,10  
 

   1,20  
 

   1,18  
 

         0,19  
                  A.8 – Alta para B.8 – Química = A.8 x B.8    1,00  

 
   1,00  

 
   1,00  

 
   1,10  

 
   1,20  

 
   1,06  

 
         0,09  

 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (Fot) 
Questionário 01  02  03  04  05  Média 

 

D. Padrão 

Eletrônica 26 
 

22 
 

26 
 

26 
 

26 
 

 25,20  
 

         1,79  

              Mecânica 10 
 

20 
 

18 
 

20 
 

14 
 

 16,40  
 

         4,34  

              Elétrica 17 
 

20 
 

16 
 

10 
 

20 
 

 16,60  
 

         4,10  

              Química 10 
 

4 
 

4 
 

8 
 

4 
 

   6,00  
 

         2,83  
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APÊNDICE 3 -  TABULAÇÃO DOS DADOS APLICAÇÃO DO MÉTODO II – VEÍCULOS 

 

FATOR AÇÕES PREVENTIVAS  - Fap 

Existe a necessidade 
de Manutenção? 

e Se realizado a manutenção 
nas seguintes condições: 

= 
Pontuação de cada variável por questionário. 

Questionário 
 

01  02  03  04  Média  D. Padrão 

A.1 – Sim e B.1 – Inexistente = A.1 x B.1     0,75  
 

   0,75  
 

   0,80  
 

   0,60  
 

   0,73  
 

         0,09  

                A.2 – Sim e B.2 – Precária = A.2 x B.2    1,00  
 

   0,90  
 

   0,90  
 

   0,80  
 

   0,90  
 

         0,08  

                A.3 – Sim e B.3 – Recomendada = A.3 x B.3     1,25  
 

   2,00  
 

   2,00  
 

   2,00  
 

   1,81  
 

         0,38  
                A.4 – Sim e B.4 – Acima da Recomendada = A.4 x B.4    1,50  

 
   2,10  

 
   3,00  

 
   2,00  

 
   2,15  

 
         0,62  

                A.5 – Não e B.5 – Não se aplica = A.5 x B.5    1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

            -    
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FATOR  RIGOR  DE USO – Fru 
Se as horas de 

trabalho for: 
e a condição do serviço 

executado for: 
= 

Pontuação de cada variável por questionário. 
Questionário 
 

01  02  03  04  Média 
 

D. Padrão 
A.1 – Leve e B.1 – Brando = A.1 x B.1     2,10  

 
   1,50  

 
   2,00  

 
   2,00  

 
   1,90  

 
         0,27  

                A.2 – Leve e B.2 – Padrão = A.2 x B.2    2,00  
 

   1,25  
 

   1,75  
 

   1,50  
 

   1,63  
 

         0,32  

                A.3 – Leve e B.3 – Desfavorável = A.3 x B.3     1,70  
 

   1,00  
 

   1,25  
 

   1,00  
 

   1,24  
 

         0,33  

                A.4 – Leve e B.4 – Severo = A.4 x B.4    1,00  
 

   0,95  
 

   1,00  
 

   0,80  
 

   0,94  
 

         0,09  

                A.5 – Recomendado e B.5 – Brando = A.5 x B.5    1,50  
 

   1,50  
 

   1,25  
 

   2,00  
 

   1,56  
 

         0,31  

                A.6 – Recomendado e B.6 – Padrão = A.6 x B.6    1,40  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   1,50  
 

   1,23  
 

         0,26  

                A.7 – Recomendado e B.7 – Desfavorável = A.7 x B.7    1,00  
 

   0,95  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   0,99  
 

         0,03  

                A.8 – Recomendado e B.8 – Severo = A.8 x B.8    0,90  
 

   0,80  
 

   0,80  
 

   0,70  
 

   0,80  
 

         0,08  

                A.9 – Pesado e B.9 – Brando = A.9 x B.9    1,00  
 

   1,00  
 

   0,80  
 

   1,50  
 

   1,08  
 

         0,30  

                A.10 – Pesado e B.10 – Padrão = A.10 x B.10    0,95  
 

   0,90  
 

   0,80  
 

   1,00  
 

   0,91  
 

         0,09  

                A.11 – Pesado e B.11 – Desfavorável = A.11 x B.11    0,85  
 

   0,80  
 

   0,60  
 

   0,70  
 

   0,74  
 

         0,11  

                A.12 – Pesado e B.12 – Severo = A.12 x B.12    0,65  
 

   0,75  
 

   0,50  
 

   0,50  
 

   0,60  
 

         0,12  
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FATOR AÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS – Faq 

Se o equipamento 
estiver submetido ao 

clima: 
e a condição do clima for: = 

Pontuação de cada variável por questionário. 

Questionário 
 

01  02  03  04  Média 
 

D. Padrão 

A.1 – Temperatura e B.1 – Recomendado = A.1 x B.1     1,00  
 

   1,20  
 

   2,00  
 

   2,00  
 

   1,55  
 

         0,53  

                A.2 – Temperatura e B.2 – Não Recomendado  = A.2 x B.2    0,75  
 

   0,80  
 

   0,80  
 

   0,70  
 

   0,76  
 

         0,05  

                A.3 – Umidade e B.3 – Não Recomendado  = A.3 x B.3     1,00  
 

   1,00  
 

   2,00  
 

   1,00  
 

   1,25  
 

         0,50  

                A.4 – Umidade e B.4 – Desfavorável = A.4 x B.4    0,80  
 

   0,95  
 

   0,80  
 

   0,70  
 

   0,81  
 

         0,10  

                A.5 – Pressão e B.5 – Não Recomendado  = A.5 x B.5    1,00  
 

   1,20  
 

   2,00  
 

   1,00  
 

   1,30  
 

         0,48  

                A.6 – Pressão e B.6 – Desfavorável = A.6 x B.6    0,85  
 

   0,85  
 

   1,00  
 

   1,00  
 

   0,93  
 

         0,09  
 

 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (Faq) 
Questionário 01  02  03  04  Média 

 

D. Padrão 

Temperatura 15 
 

15 
 

15 
 

11 
 

 14,00  
 

         2,00  
             Umidade 9 

 
5 

 
9 

 
13 

 
   9,00  

 
         3,27  

             Pressão 3 
 

7 
 

3 
 

3 
 

   4,00  
 

         2,00  
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OBSOLESCÊNCIA TECNOLÓGICA – Fot 

Se a evolução 
tecnológica for:  

para o componente: = 
Pontuação de cada variável por questionário. 

Questionário 
 

01  02  03  04  Média 
 

D. Padrão 

A.1 – Baixa para B.1 – Eletrônica = A.1 x B.1     1,50  
 

   1,50  
 

   2,00  
 

   1,20  
 

   1,55  
 

         0,33  

                A.2 – Baixa para B.2 – Mecânica = A.2 x B.2    2,00  
 

   2,00  
 

   3,00  
 

   1,20  
 

   2,05  
 

         0,74  

                A.3 – Baixa para B.3 – Elétrica = A.3 x B.3     1,75  
 

   2,00  
 

   3,00  
 

   1,10  
 

   1,96  
 

         0,79  

                A.4 – Baixa para B.4 – Química = A.4 x B.4    2,00  
 

   1,50  
 

   3,00  
 

   1,00  
 

   1,88  
 

         0,85  

                A.5 – Alta para B.5 – Eletrônica = A.5 x B.5    0,80  
 

   0,90  
 

   0,50  
 

   1,50  
 

   0,93  
 

         0,42  

                A.6 – Alta para B.6 – Mecânica = A.6 x B.6    1,40  
 

   2,30  
 

   0,80  
 

   1,50  
 

   1,50  
 

         0,62  

                A.7 – Alta para B.7 – Elétrica = A.7 x B.7    1,50  
 

   2,00  
 

   1,00  
 

   1,20  
 

   1,43  
 

         0,43  
                A.8 – Alta para B.8 – Química = A.8 x B.8    1,25  

 
   2,30  

 
   0,80  

 
   1,10  

 
   1,36  

 
         0,65  

 

 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO (Fot) 
Questionário 01  02  03  04  Média 

 

D. Padrão 

Eletrônica 24 
 

24 
 

24 
 

26 
 

 24,50  
 

         1,00  

            Mecânica 22 
 

20 
 

24 
 

20 
 

 21,50  
 

         1,91  

            Elétrica 18 
 

6 
 

10 
 

14 
 

 12,00  
 

         5,16  

            Química 4 
 

14 
 

6 
 

4 
 

   7,00  
 

         4,76  
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ANEXO 1 -  TABELA DE ROSS-HEIDECKE 

 

CÓDIGO CÓDIGO
A E
B F
C G
D H

A B C D E F G H
2          1,02          1,05          3,51          9,03        18,90        39,30        53,10        75,40 
4          2,08          2,11          4,55        10,00        19,80        34,60        53,60        75,70 
6          3,18          3,21          5,62        11,00        20,70        35,30        54,10        76,00 
8          4,32          4,35          6,73        12,10        21,60        36,10        54,60        76,30 

10          5,50          5,53          7,88        13,20        22,60        36,90        55,20        76,60 
12          6,72          6,75          9,07        14,30        23,60        37,70        55,80        76,90 
14          7,98          8,01        10,30        15,40        24,60        38,50        56,40        77,20 
16          9,28          9,31        11,60        16,60        25,70        39,40        57,00        77,50 
18        10,60        10,60        12,90        17,80        26,80        40,30        57,60        77,80 
20        12,00        12,00        14,20        19,10        27,90        41,80        58,30        78,20 
22        13,40        13,40        15,60        20,40        29,10        42,20        59,00        78,50 
24        14,90        14,90        17,00        21,80        30,30        43,10        59,60        78,90 
26        16,40        16,40        18,50        23,10        31,50        44,10        60,40        79,30 
28        17,90        17,90        20,00        24,60        32,80        45,20        61,10        79,60 
30        19,50        19,50        21,50        26,00        34,10        46,20        61,80        80,00 
32        21,10        21,10        23,10        27,50        35,40        47,30        62,60        80,40 
34        22,80        22,80        24,70        29,00        36,80        48,40        63,40        80,80 
36        24,50        24,50        26,40        30,50        38,10        49,50        64,20        81,30 
38        26,20        26,20        28,10        32,20        39,60        50,70        65,00        81,70 
40        28,80        28,80        29,90        33,80        41,00        51,90        65,90        82,10 
42        29,90        29,80        31,60        35,50        42,50        53,10        66,70        82,60 
44        31,70        31,70        33,40        37,20        44,00        54,40        67,60        83,10 
46        33,60        33,60        35,20        38,90        45,60        55,60        68,50        83,50 
48        35,60        35,50        37,10        40,70        47,20        56,90        69,40        84,00 
50        37,50        37,50        39,10        42,60        48,80        58,20        70,40        84,50 
52        39,50        39,50        41,90        44,00        50,50        59,60        71,30        85,00 
54        41,60        41,60        43,00        46,30        52,10        61,00        72,30        85,50 
56        43,70        43,70        45,10        48,20        53,90        62,40        73,30        86,00 
58        45,80        45,80        47,20        50,20        55,60        63,80        74,30        86,60 
60        48,80        48,80        49,30        52,20        57,40        65,30        75,30        87,10 
62        50,20        50,20        51,50        54,20        59,20        66,70        75,40        87,70 
64        52,50        52,50        53,70        56,30        61,10        68,30        77,50        88,20 
66        54,80        54,80        55,90        58,40        69,00        69,80        78,60        88,80 
68        57,10        57,10        58,20        60,60        64,90        71,40        79,70        89,40 
70        59,50        59,50        60,50        62,80        66,80        72,90        80,80        90,40 
72        62,20        62,20        62,90        65,00        68,80        74,60        81,90        90,90 
74        64,40        64,40        65,30        67,30        70,80        76,20        83,10        91,20 
76        66,90        66,90        67,70        69,60        72,90        77,90        84,30        91,80 
78        69,40        69,40        72,20        71,90        74,90        89,60        85,50        92,40 
80        72,00        72,00        72,70        74,30        77,10        81,30        86,70        93,10 
82        74,60        74,60        75,30        76,70        79,20        83,00        88,00        93,70 
84        77,30        77,30        77,80        79,10        81,40        84,50        89,20        94,40 
86        80,00        80,00        80,50        81,60        83,60        86,60        90,50        95,00 
88        82,70        82,70        83,20        84,10        85,80        88,50        91,80        95,70 
90        85,50        85,50        85,90        86,70        88,10        90,30        93,10        96,40 
92        88,30        88,30        88,60        89,30        90,40        92,20        94,50        97,10 
94        91,20        91,20        91,40        91,90        92,80        94,10        95,80        97,80 
96        94,10        94,10        94,20        94,60        95,10        96,00        97,20        98,50 
98        97,00        97,00        97,10        97,30        97,60        98,00        98,00        99,80 
100       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00 

CLASSIFICAÇÃO

Entre reparos importantes e s/ valor
Reparos importantes

Entre reparos simples e importantes
Reparos simples

CLASSIFICAÇÃO

IDADE EM 
% DE VIDA

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Novo
Entre novo e regular

Regular
Entre regular e reparos simples



 

 

128 

ANEXO 2 -  CONSULTA RECEITA FEDERAL 
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ANEXO 3 -  REGIMENTO PARA O CONTADOR  
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ANEXO 4 -  REGIMENTO PARA O GUARDA-LIVROS  

 


