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Introdução: Alterações introduzidas por leis desde 2007 e a adoção do Brasil às
normas Internacionais de Contabilidade do IASB tem afetado às empresas brasileiras
com relação a sua escrituração contábil e efeitos nas Demonstrações Contábeis. Com
certeza esse período de transição obriga às empresas a reverem suas demonstrações,
haja vista que em quatro anos haverá três tipos de Balanços Patrimoniais diferentes em
termos de estrutura e classificação de contas e grupos. A Usiminas constituída como
sociedade anônima de capital aberto tem a obrigatoriedade de publicar suas
Demonstrações Contábeis em jornais e na base de dados da Comissão de Valores
Mobiliários. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa é identificar os efeitos financeiros
e patrimoniais das alterações de normas contábeis nos Balanços da empresa Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais S/A (Usiminas) nos anos de 2008 a março de 2012.
Metodologia: A classificação da pesquisa quanto aos objetivos é de Pesquisa
Exploratória. Esta envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos e
documentos que estimulem a compreensão. No que concerne aos procedimentos a
pesquisa é classificada como de natureza Bibliográfica, Documental e Estudo de Caso.
O levantamento bibliográfico consiste na recuperação dos dados da literatura. A
pesquisa documental caracteriza-se pela busca de informações em documentos. O
Estudo de Caso não é exatamente uma metodologia e sim uma estratégia de pesquisa. 
Resultados: A Usiminas é a maior siderúrgica de aços planos da América Latina,
possuindo usinas em Ipatinga (MG) e Cubatão (SP). Tem capacidade de produção de
9,5 milhões de toneladas/ano. A republicação do balanço de 2008 em 2009
super-avaliou os ativos da empresa em 195.032 mil reais. Este balanço (2008) foi
novamente  republicado e mostrou um crescimento dos ativos em 374.475 mil reais em
comparação com a publicação de 31/12/2008.O balanço publicado em 2009 foi
republicado em 2010 com uma super-avaliação de ativos de 147.981 mil reais.
Somando-se os acréscimos das republicações dos anos de 2008 e 2009 os ativos foram
super-avaliados em 522.456 mil reais. Não houve detalhamento do balanço de 2008
em 2009 que avaliou os ativos em 195.032 mil reais. As Notas Explicativas são
omissas em mostrar as origens das diferenças. Além do mais, os motivos das
republicações dos balanços da empresa não espelham a diferença verificada entre o
balanço original e suas republicações de 147.981 mil reais. Pela análise financeira
(horizontal) do balanço em 2008 como em 2009 a diferença, a maior, acabou por ser
uma reclassificação do Disponível (caixa, bancos e aplicações financeiras) é o que a
norma internacional chama de Equivalentes de caixa. Conclusão: Nem sempre a
análise do balanço permite conhecer as causas dos fenômenos patrimoniais. As
republicações não foram objetos de lançamentos intempestivos. As discrepâncias são
originadas por reclassificação de contas, contabilização de ágios de investimentos e
por alterações dos valores de caixa ocasionados pela transição entre Disponíveis e
Equivalentes de Caixa.
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