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Resumo: As bibliotecas são muito importantes para as instituições de ensino, para algumas 
empresas e para a comunidade em geral. Nota-se, porém que surgem algumas dúvidas 
quanto à melhor contabilização de seus acervos, os quais muitas vezes são extremamente 
valiosos. Primeiramente, questiona-se quanto à formação do acervo, se deve ser considerado 
como investimento - contabilizado no ativo permanente - ou como despesas. Em sendo 
ativado, qual seria o procedimento a ser adotado em sua depreciação, uma vez que os livros, 
CDs, DVDs, revistas etc., podem apresentar diversificação em sua vida útil ? Além disso, 
freqüentemente há obras que se tornam antiguidades, por isso possuem um elevado valor e 
não devem ser depreciadas. Por outro lado, podemos ter obras que, por sua especificidade, 
não perduram por muitos anos e podem tornar-se desatualizadas – é o caso de volumes 
contendo legislações. A pesquisa contemplou instituições de ensino públicas e privadas da 
cidade de Bauru, no Estado de São Paulo: todas  imobilizam seus acervos, mas nem todas 
adotam a depreciação; as que depreciam, não utilizam métodos diferenciados. 
Palavras-chave: Bibliotecas; Depreciação; Acervo. 

1. INTRODUÇÃO  

O tripé da instituição de ensino superior no Brasil é formado por ensino, pesquisa e 
extensão. Inserido nesse tripé está um agente fundamental: a biblioteca. A história conta que, 
em 1300 a.C., já existiam bibliotecas na Caldéia, na Pérsia e no Egito, alojadas em templos, 
com caráter religioso e destinadas a reis e sacerdotes. Posteriormente, surgiram as grandes 
bibliotecas de Atenas e de Pérgamo. No décimo século, a encadernação de livros tornou-se 
uma arte; já no século XVIII, na Itália e na França, essa técnica foi aperfeiçoada. Hoje, 
existem bibliotecas modernas, cem por cento informatizadas, com consulta, reserva e 
renovação de empréstimo via internet. Algumas contam com sites especializados que, a um 
simples clique, garantem ao usuário o acesso a diversas bibliotecas do mundo. Nesse sentido, 
além da evolução das bibliotecas, as empresas, públicas e privadas, e seus respectivos 
patrimônios também evoluíram. 

As instituições de ensino superior, no Brasil, vêem se adaptando tanto às exigências do 
MEC - Ministério da Educação, em relação ao ensino e infra-estrutura de suas instalações, 
incluso neste item as bibliotecas, quanto ao mercado, no sentido de oferecer melhores 
condições para a prática do ensino, pesquisa e extensão. 

As bibliotecas têm como composição de seu acervo, basicamente, livros, periódicos, 
DVD’s, fitas K7, e CD-Room; a diversidade e qualidade desses materiais atestarão ou não o 
bom nível da biblioteca. Esses componentes, entretanto, ao serem adquiridos pela instituição, 
são classificados contabilmente como despesas ou como ativo imobilizado? O que a teoria 
prega? O que a legislação determina? Se consistir em um ativo, há alíquota específica para 
depreciação? A contabilização do acervo é feita pela unidade ou pelo conjunto de materiais? 
Qual o tempo de vida útil e qual alíquota é utilizada em cada item da composição de materiais 
de biblioteca? As instituições utilizam critérios diferenciados de depreciação? As práticas 
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utilizadas podem ser tratadas como planejamento tributário? Enfim, qual deve ser o 
tratamento contábil gerencial mais correto a ser aplicado sobre um acervo deste tipo? 

O objetivo deste artigo é, portanto, verificar como a legislação trata este assunto, o que 
prega a teoria e comparar com as práticas desenvolvidas pelas instituições de ensino. 

Essas perguntas serão respondidas observando a prática utilizada em seis de oito 
instituições de ensino superior da cidade de Bauru, Estado de São Paulo.  

O método de pesquisa utilizado foi a entrevista, pautada por cinco questões 
estruturadas e uma questão aberta. Algumas foram aplicadas por escrito, via e-mail, outras 
foram realizadas pessoalmente. 

Esta pesquisa reveste-se de grande importância devido à escassez de publicações 
específicas, em nível nacional e internacional. Essa deficiência provoca certa dificuldade no 
estabelecimento, em termos teóricos e legais, da aplicação de uma prática adequada no 
tratamento dos valores gastos na formação do acervo de uma biblioteca, ou seja, se o mesmo 
deve ser classificado como investimento ou como despesa, ou ainda, se ocorrem ambos os 
casos. Com isso, os gestores, tendo a mensuração correta do acervo da biblioteca, contarão 
com a disponibilidade de informações com maior acurácia, tanto quantitativa quanto 
qualitativa para a tomada de decisões.  Nesse sentido, Santos et al. (2005) destaca:  “Para a 
determinação do valor da depreciação de livros, a fundamentação e a análise devem 
considerar aspectos contábeis e também bibliométricos, como forma de complementação e de 
busca da acurácia.” 

A Lei n.º 10.753, de 2003, instituiu a Política Nacional do Livro, definindo-os como as 
publicações de textos escritos em fichas ou folhas, não de forma periódica, grampeada, colada 
ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, com capas avulsas, 
podendo ser de vários formatos e acabamentos. Até este ponto pode-se dizer que tudo está 
perfeitamente correto, até mesmo porque se trata de biblioteconomia. Porém, em 
continuidade, a referida lei enveredou para a ciência contábil e definiu de forma dúbia que, 
com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, os livros não são 
considerados materiais permanentes, o que significaria lançar suas aquisições como despesas 
e não como investimento a ser depreciado. 

Talvez até por esta razão, a legislação tributária muitas vezes, não se preocupa com os 
aspectos da ciência contábil; um exemplo disso é que, ao editar a Instrução Normativa n.º 
162, de 1998, a SRF – Secretaria da Receita Federal, que estabelece os prazos de vida útil e as 
correspondentes taxas de depreciação dos vários bens móveis e imóveis registrados no ativo 
permanente, deixou de especificar os livros e demais componentes dos acervos de bibliotecas, 
quer sejam de instituições de ensino, empresas, ou até mesmo gerais, o que vem dificultando a 
qualidade de gestão econômica deste significativo investimento. 

Desta forma, mesmo considerando a não-obrigatoriedade da depreciação dos livros, a 
excelência contábil, com vistas a uma melhor gestão econômica, despertou o interesse de 
inúmeros autores, principalmente por possibilitar um direcionador ao gerenciamento dos 
acervos das bibliotecas. Assim, Mount (1983) apud Lima e Figueiredo (1984) menciona que 
os estudos a respeito da depreciação são fundamentais na análise para gestão quanto a 
materiais que devem ser descartados entre os que compõem o acervo bibliográfico.   

2. DEPRECIAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA 

No RIR/99 - Regulamento de Imposto de Renda, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 
1999, em seu artigo 301, a SRF - Secretaria da Receita Federal determina que podem ser 
registrados como ativo permanente os bens que possuírem vida útil superior a um ano e que 
tenham um custo de aquisição acima de R$ 326,61 (trezentos e vinte seis reais e sessenta e um 
centavos). 
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Segundo Franco (1997), podemos dividir a classificação da depreciação de bens 

materiais em: física, por conta do desgaste de funcionamento ou por ação do tempo; 
funcional, por conta da obsolescência ou insuficiência e eventual, por acidentes ou fenômenos 
físicos e químicos.  Acrescenta o autor que, para o cálculo, existem dois critérios gerais: um 
deles é a depreciação real ou absoluta, pelo qual podemos medir a desvalorização 
comparando-se o valor nominal de cada bem com o preço pelo qual poderia ser vendido; o 
outro é a depreciação teórica, obtida por meio de métodos matemáticos ou técnicos, 
distribuindo-a em diversos exercícios, presumindo o tempo pelo qual o bem será consumido. 
Franco conclui que o método mais correto é o critério de depreciação real ou absoluta, mas 
adverte que para este procedimento é necessário um perito, tornando a avaliação onerosa. 

Na prática, encontramos vários métodos que são aplicados. Preinreich, apud Santos, 
M. et al (2005), em seu artigo publicado em Econometria, no ano de 1938, cita onze métodos, 
a saber: método de linha reta dos economistas, método de linha reta dos contadores, 
verdadeiro método de linha reta, método das unidades, método Kurtz, método das anuidades e 
do sinking-fund, diminishing-balance methods, método da soma dos dígitos, método da 
retirada e método Canning. 

A depreciação de bens do ativo imobilizado, segundo artigo 305 do RIR/99, 
corresponde à diminuição do valor dos elementos ali classificáveis resultante do desgaste pelo 
uso, ação da natureza ou obsolescência normal. A SRF, em regra geral, estabelece que a taxa 
de depreciação seja fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização 
econômica do bem, pelo contribuinte, na produção dos seus rendimentos, conforme artigo 310 
do RIR/1999. 

A última tabela publicada pela SRF, referente ao tempo de vida útil e respectiva taxa 
de depreciação, é a constante da Instrução Normativa SRF nº 130, de 10 de novembro de 
1999, na qual não está especificada qual alíquota corresponde à vida útil de materiais de 
bibliotecas, ou seja, livros, DVD’s, fita K7, CD-Room e periódicos. Esta é a razão 
fundamental de muitas bibliotecas não saberem com segurança qual o melhor procedimento 
contábil gerencial a ser adotado. 

A partir de 1.º de janeiro de 1996, tendo em vista o fim da correção monetária das 
demonstrações financeiras, estabeleceu-se que as quotas de depreciação a serem registradas 
na escrituração como custo ou despesa sejam calculadas mediante a aplicação da taxa anual 
de depreciação sobre o valor em reais do custo de aquisição registrado contabilmente. O § 1º 
do artigo 310 do RIR/99 (SRF: 1999) esclarece que, quando o contribuinte estabelecer que o 
bem possui tempo de vida útil superior ao indicado pela SRF,  desde que devidamente 
comprovado, ele pode modificá-lo, conforme texto da legislação, a seguir:  

Art. 310 § 1º - A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o 
prazo de vida útil admissível, em condições normais ou médias, para cada 
espécie de bem, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a 
quota efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, 
desde que faça a prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente (Lei 
n.º 4.506, de 1964, art. 57, § 3º).” (SRF: 1999).   

O texto legal diz que pode ser adotada alíquota diferenciada desde que se faça prova; 
mais especificamente, a instituição deverá justificá-las com base em laudo técnico expedido 
por órgão oficial competente. Mas como a instituição pode aplicar alíquotas diferenciadas em 
seu acervo? A que órgão oficial recorrer para solicitação do laudo? Em relação a isso, Higuchi 
e Higuchi (2006, p. 277) informam: 

A lei determina que a Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo 
de vida útil, ficando assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota 
efetivamente adequada às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a 
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prova dessa adequação, quando adotar taxa diferente.  (HIGUCHI E HIGUCHI, 
2006)) 

Os autores continuam ainda dizendo: “No caso de dúvida, o contribuinte ou a 
autoridade lançadora do imposto poderá solicitar perícia ao Instituto Nacional de Tecnologia, 
ou de outra entidade oficial de pesquisa científica ou tecnológica”, de acordo com o parágrafo 
2° do artigo 310, do RIR/99. 

O Jornal da Cidade de Bauru publicou, em 09 de abril de 2005, uma matéria assinada 
por Diego Molina, intitulada “Instituições guardam obras raras”. Molina (2005) relata a 
importância desse tipo de obra nas bibliotecas:  

Se as instituições de ensino superior são os grandes centros de produção de 
conhecimento, cultura e discussão, muitas delas podem orgulhar-se de 
possuir verdadeiros tesouros de memória da história, letras, literatura e 
legislação (MOLINA, 2005)  

Nesse caso, os livros considerados raros não perderam sua utilidade, mesmo 
possuindo, em alguns casos, mais de cem anos. Daí, como definir o tempo de vida útil deste 
bem? Algum órgão seria capaz de emitir um laudo indicando esse tempo ? Dificilmente isso 
seria possível, a não ser em relação à sua deterioração advinda do tempo. O artigo 307 do 
RIR/99, no inciso III do parágrafo único, determina quais são os bens que não devem sofrer 
quota de depreciação:  

Art. 307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso 
ou por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive: 

I - edifícios e construções, observando-se que (Lei n.º 4.506, de 1964, art. 57, § 9º): 

a) a quota de depreciação é dedutível a partir da época da conclusão e início da 
utilização; 

b) o valor das edificações deve estar destacado do valor do custo de aquisição do 
terreno, admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial; 

II - projetos florestais destinados à exploração dos respectivos frutos (Decreto-Lei n.º 
1.483, de 6 de outubro de 1976, art. 6º, parágrafo único). 

Parágrafo único.  Não será admitida quota de depreciação referente a (Lei n.º 4.506, 
de 1964, art. 57, §§ 10 e 13): 

I - terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções; 

II - prédios ou construções não-alugados nem utilizados pelo proprietário na produção 
dos seus rendimentos ou destinados a revenda; 

III - bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, como obras de arte ou 
antigüidades; 

IV - bens para os quais seja registrada quota de exaustão.  

 Portanto, segundo a legislação federal, obras antigas e raras que as instituições 
mantêm e que foram ativadas, isto é, consideradas como investimento no imobilizado, não 
podem sofrer quota de depreciação  

Outra situação que causa questionamento é a que ocorre quando há o lançamento de 
nova edição de um livro; neste caso a anterior perderia sua utilidade? É importante destacar 
que, somente em alguns casos, é lançada uma nova edição por esgotamento da anterior. Mas 
se, por exemplo, um livro de legislação é publicado em sua primeira edição, ao passar dos 
anos há mudanças na legislação, devendo ser lançada uma nova edição atualizando inúmeras 
partes do livro. A primeira edição não teria mais utilidade, a não ser por consulta histórica. 
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Mas como mensurar o tempo de vida útil nesses casos também? Para Lancaster (1993), há 
diversas formas para avaliação de um acervo:  

... não é possível avaliar um acervo de forma isolada, mas somente em 
função de sua utilidade para os usuários da biblioteca...  

  Ao avaliar um acervo, o que se procura de fato é determinar o que a 
biblioteca deveria possuir e não possui, e o que possui mas não deveria 
possuir, tendo em vista fatores de qualidade e adequação da literatura 
publicada, sua obsolescência, as mudanças de interesses dos usuários, e a 
necessidade de otimizar o uso de recursos financeiros limitados. 
(LANCASTER, 1993)  

Lancaster (1993) ainda coloca uma forma qualitativa e quantitativa de se avaliar um 
acervo. Esta pesquisa, no entanto, ater-se-á apenas ao aspecto qualitativo, considerando que, 
para avaliar o tempo de vida útil de um livro, é necessário avaliá-lo qualitativamente. O autor 
divide a avaliação qualitativa em três partes:  

(a) julgamento por especialista: procedimento chamado de “impressionista”. 
Deve ser acompanhado por usuários da biblioteca, não só porque cada um dos 
usuários pode identificar as necessidades da biblioteca, mas também para garantir a 
imparcialidade do especialista. Além do mais, os professores também devem estar 
envolvidos nessa análise impressionista, visto que um especialista em biblioteca não é, 
necessariamente, um especialista em literatura das mais variadas áreas do 
conhecimento;   

(b) uso de bibliografias como padrão: é adotado para avaliação um tipo de 
bibliografia que é comparada com o acervo para determinar em que proporção a 
biblioteca possui os itens presentes na lista. Uma falha nesse processo de avaliação é a 
subjetividade, ou seja, qual seria a lista adequada; e  

(c) análise de uso real: verifica como o acervo está sendo realmente utilizado. 
Um dos objetivos consiste em verificar os pontos fortes e fracos do acervo a partir dos 
padrões atuais de utilização, a fim de aumentar a relevância do acervo, tendo em vista 
as necessidades dos usuários. Outro objetivo é identificar os livros de menos utilização 
e transferi-los para uma área de armazenamento menos acessível (e menos 
dispendiosa) ou até mesmo descartá-los completamente.     

Como forma de análise qualitativa proposta por Lancaster, ficou evidente que a 
avaliação de um acervo de forma individualizada fica inviável, ou seja, a forma ideal seria o 
conjunto. Higuchi e Higuchi (2002) informam qual deve ser o procedimento quando o registro 
for feito em conjunto. Por analogia, pode-se estender essa regra ao acervo de biblioteca, 
quando não são aplicadas alíquotas diferenciadas:  

Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalações ou 
equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as 
diferentes taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o 
contribuinte não tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas para 
o conjunto, será obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior 
vida útil que integrem o conjunto. (HIGUCHI e HIGUCHI, 2002)    
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3. DEFINIÇÃO TEÓRICA DE BENS DEPRECIÁVEIS E DEPRECIAÇÃO  

A questão fundamental é: a aquisição de materiais de biblioteca deve ser imobilizada? 
O FASB - Financial Accounting Standards Board determina que um ativo possua três 

características essenciais:  

 
um benefício futuro provável que envolve a capacidade, isoladamente 

ou em combinação com outros ativos, de contribuir direta ou indiretamente à geração 
de entradas líquidas de caixa futuras; 

 

a possibilidade de uma entidade conseguir o benefício  e controlar o 
acesso de outras entidades a esse benefício; e 

 

A transação ou o evento originário do direito da entidade ao benefício, e 
seu controle sobre o mesmo, ocorrido anteriormente.  

Já Peterson (1994) apresenta uma segunda definição elaborada pelo Institute of 
Management Accountants:   

  ... any owned physcal object (tangible) or right (intangible) having economic 
value to its owners; an item or source of wealth with continuing benefits for 
future periods, expressed, for accounting purpose, in terms of its cost, or 
other value, such as current replacement cost. Future periods refers to the 
following year or years. (PETERSON, 1994).     

Assim, Peterson reconhece que os bens tangíveis ou direitos que são intangíveis, os 
quais apresentem valor econômico por proporcionarem benefícios futuros, devem ser 
registrados pela contabilidade. 

Iudícibus (2000) coloca que um imobilizado tangível deve possuir duas condições: (a) 
possibilidade de ser utilizado nas operações normais da empresa - tem “utilidade” para a 
entidade; e (b) possuir um ciclo de capacidade normalmente superior ao ciclo operacional da 
empresa ou, mais aprioristicamente, de longa duração. 

A instituição de ensino tem como uma das finalidades oferecer condições suficientes 
para a prática do ensino. A biblioteca faz parte dessas “condições”, ou seja, o objetivo 
principal da organização ou instituição de ensino, é oferecer serviços de ensino, e a biblioteca 
e seus respectivos materiais fazem parte desse objetivo.  

Mas como definir quais são os bens que devem ser depreciáveis? 
Hendriksen & Breda (1999), estabelecem o conceito de depreciação contábil como:  

Accounting depreciation is the rational and systematic allocation of the 
original cost of an asset (less scrap value, if any) over the expected useful 
life of that asset. The process involves allocation only, so periodic 
depreciation expense lacks semantic interpretation. (HENDRIKSEN e 
BREDA, 1991).  

Quando Hendriksen e Breda colocam semantic interpretation, ou seja, interpretação 
semântica, por dedução conclui-se que as empresas possuem particularidades. Precisam 
definir a metodologia a ser utilizada no cálculo da depreciação de acordo com o 
“comportamento” de seus bens. Segundo os mesmos autores (1991, p. 524), “The most 
serious difficulty with depreciation is that no allocation method is fully defensible. That is, 
defending one allocation method as being superior to all others is impossible”. 

Desta forma, Hendriksen e Breda afirmam que nenhum dos vários métodos contábeis 
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de depreciação é plenamente defensável, sendo impossível que um método seja superior aos 
demais. 

Para elucidar esse problema em relação à depreciação contábil, Hendriksen e Breda 
(1991) apontam um exemplo da Blockbuster Entertainment. A empresa, quando fundada em 
1985, descobriu que a depreciação de suas fitas variava por período de nove meses a cinco 
anos. Diante disso, decidiu tirar uma média desses valores e depreciar todas as fitas pelo 
método da linha reta, por um prazo de 36 meses. Passados dois anos, a empresa optou por 
fazer uma diferenciação das fitas entre “sucessos” e “clássicos”. Os classificados como 
“sucessos” teriam uma vida útil média de oito meses, já os “clássicos”, duração 
indeterminada. Seis meses depois, a SEC - Securities and Exchange Comission, determinou 
que a empresa adotasse políticas homogêneas de depreciação; dessa maneira, todas as fitas 
passaram a ser depreciadas em três anos.  

Aplicando-se esse exemplo ocorrido na empresa Blockbuster, ao objeto desta pesquisa 
- as bibliotecas e a complexa avaliação de tempo de vida útil de seu acervo -  depreende-se 
que não é possível defender um método de depreciação como superior a outros. 

Sem dúvida, entretanto, o critério que foi adotado pela Blockbuster, não considerando 
a exigência da SEC, é plenamente válido em termos gerenciais e econômicos e apresenta 
resultados gerenciais mais eficazes para os gestores de bibliotecas. 

Santos et. al. (2005) propõem um modelo para alocação dos custos de depreciação 
para cada curso de uma IES – Instituição de Ensino Superior. Por outro lado, não questionam 
a taxa de depreciação utilizada, de dez por cento, mas propõe um formato para alocação dos 
custos:  

   
   Os procedimentos iniciaram com a atualização, para a data de 31/12/2004, 
dos valores individuais de aquisição, utilizando-se, como indexador, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor. Os valores individuais foram 
multiplicados pela taxa de depreciação (10%), conforme o período 
específico para cada livro. O tempo de depreciação do livro foi considerado 
a partir da data do cadastro na biblioteca, ou seja, quando disponibilizado ao 
uso. A opção pela utilização do percentual anual de depreciação a 10% foi 
em decorrência da concordância encontrada na literatura revisada, de que os 
livros têm, em média, dez anos de vida útil.  
Para alocação dos custos às unidades acadêmicas foi utilizado o percentual 

de participação de cada curso e centros de custos, na quantidade total de 
empréstimos realizados, pelo valor da cota de depreciação correspondente”.  
(SANTOS, 2005)    

4. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU – SÃO PAULO  

Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa foi realizada na cidade de Bauru, 
Estado de São Paulo. 

Bauru possui aproximadamente 316 mil habitantes, segundo censo de 2001 realizado 
pelo IBGE e conta com oito IES - Instituição de Ensino Superior, sendo duas públicas e seis 
particulares. Apenas uma pública e uma privada não foram contempladas pela aplicação da 
pesquisa, em virtude de restrições administrativas. 

A tabela abaixo mostra a quantificação de cursos e de estrutura da biblioteca das 
instituições pesquisadas. Estas foram citadas sob forma numérica, de 1 a 6, para evitar a 
divulgação dos respectivos nomes individualmente:  
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Tabela 1 – IES com seus cursos e bibliotecas    

       Instituição  Cursos de graduação 
Cursos de pós-

graduação (strictu-
senso e latu-senso)  

       Bibliotecas  Quantidade de obras 
no acervo 

1   9 13 3 72.933 
2 27 40 1 118.395 
3   7   1 1 Não informado 
4   8   1 1 10.003 
5 19 14 1 74.242 
6 11   1 1 Não informado 

 

Pode-se notar que, das seis instituições de ensino existentes em Bauru que 
responderam a esta pesquisa, duas delas não disponibilizaram a quantidade de obras que 
compõem os seus acervos. 

Após a análise da tabela apresentada acima, torna-se pertinente o destaque de algumas 
considerações para avaliar a infra-estrutura das seis IES pesquisadas, as quais possuem 
conjuntamente oito bibliotecas: 

 

todas são informatizadas e trabalham com sistema de autenticação   
eletrônica; 

 

duas não possuem bibliotecas integradas à internet, ou seja, o aluno não   
consegue emprestar, consultar ou renovar as obras pela internet;  

 

uma possui convênio com EBSCO - Business Source Premier; e 

 

uma possui três bibliotecas.    

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foram aplicadas às IES as seguintes questões: 

1. A empresa/instituição considera aquisição de livros, periódicos, DVD’s, CD-Room,  
   fitas K7 como despesa ou Imobilizado ? 
2. Imobiliza individualmente ou conjunto das aquisições ? 
3. Imobiliza (assinalar os itens): livro; DVD; CD-Room; fita K7; periódico. 
4. Faz depreciação (assinalar os itens): livro; DVD; CD-Room; fita K7; periódico. 
5. Qual a alíquota anual da depreciação ? livro; DVD; CD-Room; fita K7; periódico. 
6. Utiliza critérios diferenciados de depreciação ? Em caso afirmativo, favor descrever.  

Os questionários respondidos apresentaram os resultados apresentados na tabela 
abaixo:   

Tabela 2 – Respostas das IES ao questionário   

IES 
Questão   

n.º 1 
Questão 
n.º 2 

Questão 
n.º 3 

Questão 
n.º 4 

Questão 
n.º 5 

Questão 
n.º 6 

1 Imobilizado Conjunto Todos Não  Não 
2 Imobilizado Conjunto Todos Não  Não 
3 Imobilizado Conjunto Menos periódico Sim 10 % tudo Não 
4 Imobilizado Individual Depende do valor Não  Não 
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5 Imobilizado Conjunto Menos periódico Não  Não 
6 Imobilizado Conjunto Menos periódico Sim 10 % tudo Não 

 
Das seis instituições pesquisadas, observou-se o seguinte: 

 
as seis imobilizam aquisição  de materiais de biblioteca; 

 
três não imobilizam apenas os periódicos; 

 
uma imobiliza individualmente e não o conjunto de aquisições;  

 
uma imobiliza os materiais de biblioteca dependendo do valor, ou seja,   
DVD, CD-Room não são imobilizados; 

 

duas realizam a depreciação dos materiais; 

 

nenhuma utiliza critérios diferenciados para depreciação.   

Verifica-se que as IES pesquisadas não fazem avaliação qualitativa de seu acervo; 
sendo assim, a diferenciação de tempo de vida útil das obras não é observada. Será que não é  
hora dessas instituições começarem a observar não apenas o aspecto qualitativo de suas obras, 
mas também qual é o reflexo do acervo em relação à variação patrimonial? Um acervo com 
mais de 118 mil obras é representativo dentro de um patrimônio de uma instituição. Uma 
análise minuciosa do acervo colocaria a instituição a par da representatividade de seu acervo 
em relação ao patrimônio total, além do grau de importância que ele representa.     

6. CONCLUSÃO  

Torna-se relevante recuperar os objetivos propostos na pesquisa para análise dos 
dados. Sendo assim, esta pesquisa buscou verificar como a legislação trata este assunto e o 
que prega a teoria e procurou compará-la com as práticas desenvolvidas pelas instituições de 
ensino. 

Observa-se que a legislação brasileira iguala a depreciação do acervo de bibliotecas a 
quaisquer outros bens, ou seja, estabelece um prazo de vida útil sem fazer uma análise 
individual de bens. Essa forma de estabelecer alíquotas apresenta-se injusta do ponto de vista 
de desgaste econômico e físico de bens. Por outro lado, a legislação permite a utilização de 
níveis diferenciados de alíquotas para depreciação, desde que comprovado o tempo de vida 
útil de cada bem.. Porém, nota-se que as instituições de ensino não aproveitam a possibilidade 
que a legislação oferece de ter alíquotas diferenciadas de depreciação em bens que 
comprovem vida útil diferente do disposto pela Secretaria da Receita Federal, utilizando 
somente a tabela disponibilizada por este órgão governamental. Esta prática pode ser atribuída 
ao fato de que critérios diferenciados de depreciação não são adotados, pois não há uma 
avaliação qualitativa do acervo, ou seja, a gestão da biblioteca fica prejudicada ou, indo mais 
além, os valores patrimoniais das organizações não estão de acordo com a realidade 
apresentada pelas bibliotecas.  

Já a teoria prega que as organizações devem definir a metodologia a ser utilizada no 
cálculo da depreciação de acordo com o “comportamento” de seus bens, assim como 
mostrado na pesquisa apresentada por Santos et. al. (2005).  

Portanto, pode-se concluir que práticas adotadas pelas IES da cidade de Bauru não 
estão alinhadas ao que diz a teoria e a legislação vigente, prejudicando as informações 
contábeis gerenciais e, conseqüentemente, as tomadas de decisão em relação ao valor 
econômico-contábil de suas bibliotecas.     
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