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Resumo 

 

O teste de Impairment tem o objetivo de garantir que o valor contábil dos ativos não exceda o 

seu valor de recuperação, mantendo-os, assim, registrados nas demonstrações financeiras de 

acordo com a sua capacidade de gerar benefícios econômicos futuros. Essa regra contábil 

afeta principalmente os ativos de longa duração, como Imobilizado e Intangível, que tendem a 

permanecer por mais tempo no balanço patrimonial. Regulamentado a partir do 

pronunciamento contábil CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o impairment 

não é considerado um procedimento simples, visto que envolve muito julgamento e exige 

amplo conhecimento técnico de quem o aplica. Esta pesquisa busca verificar qual foi o reflexo 

da adoção do CPC 01 dentro das empresas brasileiras, a fim de entender como essa prática foi 

incorporada em sua rotina, como as informações sobre impairment são geradas internamente e 

identificar possíveis contribuições que essa prática possa ter acarretado a nível gerencial. Este 

estudo foi realizado sob a ótica da Teoria da Difusão das Inovações e da Teoria Institucional, 

a partir de um estudo de multicasos com quatro companhias de capital aberto, escolhidas por 

conveniência. Os resultados apontam que o processo de adequação foi bastante trabalhoso. 

Foi possível identificar as principais mudanças que se fizeram necessárias nesse processo, 

bem como as principais dificuldades enfrentadas, como, por exemplo, a necessidade de 

criação de novos controles internos e a identificação e mapeamento das variáveis que afetam 

o negócio, respectivamente. Os resultados também indicam que a adoção do teste de 

Impairment trouxe importantes benefícios internos para a gestão, como a identificação 

antecipada da possibilidade de perdas dos ativos, permitindo que a administração tome 

medidas para que elas não ocorram. Ainda foi possível identificar os principais critérios de 

busca das evidências internas e externas de perda de ativos, como a aplicação de questionários 

para a coleta de informações das fábricas sobre as condições de uso dos equipamentos e a 

análise da concorrência. Conclui-se que a adoção do CPC 01 teve efeitos inesperados no 

âmbito gerencial, pois, apesar de ser uma prática voltada para atender aos usuários externos, 

trouxe benefícios internos valiosos para as companhias estudadas, de forma que deixou de ser 

apenas uma regra contábil e passou a ser uma ferramenta de gestão, influenciando ativamente 

as decisões da alta administração. 

Palavras-chave: IFRS. Impairment. TDI. Inovações. Imobilizado. Intangível. Gestão. 

  



 
 

Abstract 

 

The impairment test is intended to ensure that the carrying amount of the assets does not 

exceed its recoverable amount, keeping them, recorded like this in the financial statements in 

accordance with its ability to generate future economic benefits. This accounting primary rule 

affects long-term assets such as fixed and intangible assets, which tend to stay longer in the 

balance sheet. Regulated since 2008, from the accounting pronouncement CPC 01 - 

Impairment of Assets, the impairment is not considered a simple procedure, because it 

involves much trial and requires extensive technical knowledge of those who apply. This 

research aims to verify which was the reflection of the adoption of CPC 01 in the Brazilian 

companies in order to understand how this practice was incorporated into your routine, such 

as information on impairment are generated internally and identify possible contributions that 

this practice may have led to management level. This study was conducted from the 

perspective of the Theory of Diffusion of Innovations and Institutional Theory, from a 

multicase study with four public companies, chosen for convenience. The results show that 

the adaptation process was very laborious. It was possible to identify the main changes that 

were necessary in this process as well as the main difficulties faced, such as the need for 

creation of new internal controls and the identification and mapping of the variables affecting 

the business, respectively. The results also indicate that the adoption of the impairment test 

brought important benefits for internal management, as early identification of possible losses 

of assets, allowing management to take steps to ensure that they do not occur. Although it was 

possible to identify the major search criteria of internal and external evidence of loss of assets, 

such as questionnaires to collect information from the factories on the conditions of use of the 

equipment and the analysis of competition. It concludes that the adoption of CPC 01 had 

unexpected effects on the management level, because despite being a dedicated practice to 

answer to external users, brought valuable internal benefits for the companies studied, so that 

is no longer just an accounting rule and became a management tool, actively influencing 

senior management decisions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS) trouxe mudanças 

significativas para as práticas contábeis brasileiras, a fim de melhorar a qualidade das 

demonstrações financeiras, tornando-as mais uniformes, compreensíveis e transparentes. 

Dentre elas, está a necessidade de realização do Teste de Impairment, que tem como objetivo 

garantir que o valor dos ativos registrado no balanço patrimonial não seja superior à sua 

capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, e, com isso, asseverar que os números 

divulgados nos relatórios contábeis reflitam a realidade econômica da empresa, oferecendo, 

assim, maior segurança aos usuários externos. 

Também conhecido como Teste de Imparidade ou de Recuperabilidade de Ativos, esse 

novo procedimento deve ser realizado anualmente para determinados ativos, e, para outros, 

sempre que houver evidências de redução do valor recuperável. O teste é efetuado através da 

comparação entre o valor contábil do ativo e o maior valor entre seu valor de uso e seu valor 

justo deduzido das despesas de venda, e, se ele for superior, a diferença deve ser reconhecida 

como perda no exercício em que ocorreu, garantindo, dessa maneira, que o ativo esteja 

registrado do balanço sempre de acordo com a sua capacidade de gerar retorno para os 

investidores. 

Essa prática contábil é regulada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

através do Pronunciamento Técnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 

correlato ao Internacional Accounting Standards (IAS) 36 - Impairment of Assets. Dentre os 

ativos que estão sujeitos ao CPC 01 estão os ativos de longa duração registrados no grupo do 

Imobilizado e do Intangível, cujos procedimentos contábeis também sofreram alterações com 

a adesão às IFRS.  

O Ativo Imobilizado concentra grande parte dos recursos da entidade e, em muitas 

empresas, representa um percentual significativo do ativo total (REIS; NOGUEIRA, 2012). O 

Ativo Intangível, por sua vez, tem ganhado cada vez mais relevância na estrutura patrimonial 

das organizações, devido ao desenvolvimento e aquisição de marcas famosas, às 

incorporações internacionais que geram goodwill, entre outros fatores (SANTOS; SCHMIDT, 

2003). Assim, o impacto do reconhecimento das perdas advindas da aplicação do teste de 

impairment nesses dois elementos patrimoniais pode ser bastante expressivo. 

Devido ao reflexo negativo que o reconhecimento da perda do valor recuperável dos 

ativos pode ter nas demonstrações financeiras, o CPC 01 exige a evidenciação de forma clara, 
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em notas explicativas, das informações acerca da aplicação do impairment. A esse respeito, 

estudos mostram que as informações divulgadas são insuficientes para o bom entendimento 

da aplicação da regra (LUCENA et al., 2009; PONTE et al., 2012; REIS et al., 2013; 

BARBOSA et al., 2014; ULIANO; DONÁ; GONÇALVES, 2014). 

Ponte et al. (2012, p. 1), por exemplo, investigaram as práticas de divulgação 

concernentes ao impairment adotadas por 337 companhias abertas listadas na Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa) no ano de 2008, por meio das 

notas explicativas. A análise, feita com o uso de estatística descritiva de distribuição de 

frequência e comparação de médias, detectou que 226 empresas fizeram o teste de 

imparidade, mas somente 27 reconheceram as perdas do valor recuperável dos ativos, ou a 

reversão de perdas anteriormente registradas. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que 

“as empresas pesquisadas não adotaram integralmente as práticas de divulgação das 

informações do teste de redução ao valor recuperável de ativos, conforme as orientações do 

CPC 01”. 

Em outro estudo, Uliano, Doná e Gonçalves (2014) analisaram se as companhias 

listadas no Índice Brasil 50 (IBrX-50) seguiram as orientações sobre disclosure dispostas no 

CPC 01. Foram analisadas apenas as demonstrações daquelas que reconheceram perda por 

impairment referente ao Imobilizado no exercício de 2011. O resultado demonstrou que 

nenhuma das companhias analisadas atendeu completamente todas as determinações do 

pronunciamento técnico. Tais pesquisas demonstram que, mesmo com o passar dos anos, as 

informações sobre o teste de imparidade continuam pouco esclarecedoras. 

Outro fato importante é o de que muitas empresas afirmam em suas demonstrações 

financeiras a não realização do teste por não terem identificado indícios de ocorrência de 

perdas, sem expor maiores informações. Assim, essa falta de clareza faz emergir algumas 

indagações sobre a forma que a administração busca as evidências de perda, bem como sobre 

quais critérios utiliza para verificar a necessidade de realização ou não do teste. Percebe-se, 

então, que há uma falha na divulgação de informações sobre a utilização do Teste de 

Impairment. 

Ainda existe a questão da subjetividade do pronunciamento contábil, pois “o teste de 

impairment é uma área em que exige um julgamento significativo e as condições atuais do 

mercado só aumentam a complexidade envolvida” (KPMG, 2010, p. 1). Dessa forma, o 

julgamento contábil que ocorre, por exemplo, na verificação dos indícios, na definição de 

unidade geradora de caixa (UGC) e na escolha da taxa de desconto utilizada no fluxo de 
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caixa, pode ser feito de forma arbitrária, não refletindo a realidade da empresa.  Isso induz a 

certos questionamentos acerca de como os gestores tomam essas decisões e quais premissas 

utilizam para efetuar o cálculo dos seus fluxos de caixa, por exemplo. 

Não obstante, o Teste de Impairment é uma prática complexa que exige amplo 

conhecimento técnico (PETERSEN; PLENBORG, 2007). Desse modo, para aplicar o teste, as 

organizações devem ter profissionais que conheçam bem o negócio e que tenham um vasto 

conhecimento de finanças, para que possam identificar os possíveis indícios de perda e as 

premissas econômicas que influenciam o cálculo do valor recuperável dos seus ativos. 

Nota-se, então, que o CPC 01 não é uma regra simples e exige das organizações 

informações mais específicas sobre os seus ativos, o que requer um controle interno mais 

apurado. Diante deste contexto, surge este estudo quem tem a seguinte questão de pesquisa: 

Qual o reflexo da adoção do Teste de Impairment dentro das organizações brasileiras?  

Seu objetivo geral é verificar qual foi o reflexo da adoção do CPC 01 dentro das 

empresas brasileiras, com o intuito de entender como essa prática foi incorporada na 

organização, quais mudanças se fizeram necessárias e quais foram as dificuldades nesse 

processo; bem como, conhecer como as informações sobre impairment divulgadas são 

geradas internamente e quais critérios de busca de evidências são utilizados; além de verificar 

se a adoção do CPC 01 trouxe algum benefício interno para a organização. 

Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: entender como as 

empresas se estruturaram para atender ao CPC 01, averiguar de que forma o processo para a 

realização do teste de impairment é executado anualmente e, por fim, descobrir qual foi o 

custo-benefício dessa adoção, visando identificar possíveis contribuições internas geradas por 

ele. 

Foi realizado um estudo de casos múltiplos com quatro companhias abertas escolhidas 

por conveniência, dentro de um conjunto de entidades que se destacam por sua excelência na 

elaboração das demonstrações contábeis – as empresas participantes do 16º Prêmio Abrasca 

de Relatório Anual (Edição 2014). Os procedimentos de pesquisa utilizados foram entrevistas 

semiestruturadas com os gerentes contábeis ou controladoria das empresas analisadas, bem 

como a análise das notas explicativas das demonstrações contábeis do período de 2008 a 

2013. 

No que diz respeito ao embasamento teórico, esta pesquisa foi realizada sob a ótica da 

Teoria da Difusão das Inovações (TDI) de Rogers e da Teoria Institucional.  
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A Teoria da Difusão das Inovações (TDI), desenvolvida por Rogers em 1962, trata 

sobre a forma que as inovações são adotadas ou rejeitadas pelos grupos. Rogers (1983, p. 12) 

afirma que inovação é tudo aquilo que é considerado como uma novidade para quem o nota. 

Partindo desse ponto de vista, o Teste de Impairment pode ser considerado uma inovação para 

as organizações brasileiras, uma vez que para elas essa prática era uma novidade que 

precisava ser implementada. Dessa maneira, o processo de implantação do Teste de 

Recuperabilidade foi relacionado com os sete fatores críticos que influenciam o processo de 

difusão das inovações em qualquer segmento, cinco apontados por Rogers: Vantagem 

Relativa (custo-benefício), Compatibilidade (com sistemas e valores), Complexidade 

(facilidade da transição), Experimentação (possibilidade de testar) e Observabilidade 

(visibilidade da mudança e seus benefícios); e dois posteriormente identificados por Moore e 

Benbasat (1991): Imagem e Uso Voluntário.  

Por sua vez, a Teoria Institucional defende que as organizações tendem a incorporar 

práticas que estão institucionalizadas no meio social em que estão inseridas e é utilizada neste 

estudo a partir da abordagem do Isomorfismo, nos seus três aspectos: Coercitivo, Normativo e 

Mimético, a fim de verificar se no processo de incorporação dessa prática ocorreu algum 

desses três elementos.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

No cenário econômico atual, com o aumento da competitividade no mercado, as 

empresas buscam cada vez mais captação de recursos de terceiros para investir em ativos e 

expandir sua capacidade produtiva. Isso, somado à crescente globalização do mercado de 

capitais, torna cada vez maior a exigência dos investidores por demonstrações financeiras 

mais claras, objetivas e confiáveis, que reflitam a realidade econômica das organizações. 

Neste último aspecto, o Teste de Impairment surge para assegurar que o valor dos ativos 

registrados no Balanço Patrimonial não exceda o seu valor recuperável, e, assim, garantir que 

os acionistas tenham o mínimo do retorno esperado.  

O teste de Impairment é crucial para a qualidade das demonstrações financeiras, visto 

que fornece aos stakeholders informações importantes sobre a capacidade de gerar fluxos de 

caixa futuros dos ativos. Entretanto, é uma prática complexa, que exige profissionais 

capacitados e um conhecimento amplo do negócio e de finanças para a obtenção das 



20 
 

informações que norteiam a aplicação da regra.  Além disso, essa prática envolve alto grau de 

julgamento, o que pode influenciar negativamente o processo de decisões. Outro ponto 

importante é que as informações divulgadas pelas empresas sobre a aplicação do teste são 

vagas e insuficientes.  

Esses fatores, somados ao fato de que essa prática é uma novidade para as 

organizações brasileiras, justificam a necessidade de se investigar como as empresas 

institucionalizaram essa atividade e como realizam esse processo para gerar as informações 

que são publicadas nos balanços.  

Este estudo contribui para melhorar a compreensão dos investidores sobre como o 

teste de Impairment afeta as operações da instituição e como o processo é realizado 

internamente, o que colabora para o aumento da confiabilidade das informações divulgadas e 

da credibilidade da organização, já que mostra que, de fato, as empresas possuem uma 

preocupação em fornecer informações econômicas mais próximas da realidade da companhia.  

Sob o ponto de vista prático, esta pesquisa pode ser utilizada para orientar aquelas 

empresas que ainda não se adequaram a essa regra ou que precisem aprimorar seus métodos 

de aplicação do teste de impairment, uma vez que reúne as principais medidas adotadas pelas 

companhias estudadas para atenderem às exigências do CPC 01, incluindo a lista das 

principais dificuldades enfrentadas e das principais mudanças que se fizeram necessárias em 

todo processo de adequação, servindo como um roteiro e direcionando os gestores quanto ao 

que precisa ser feito. 

Ademais, esta pesquisa expõe os benefícios não esperados, a nível gerencial, que o 

impairment trouxe para essas organizações, incentivando aquelas entidades, que ainda não 

adotaram ou não enxergaram a necessidade de adotar essa prática, a refletir e incorporar essa 

inovação.  

Por fim, sob o ponto de vista acadêmico, este estudo coopera para o enriquecimento do 

tema, visto que, apesar de existir várias pesquisas sobre o impairment nos últimos anos, 

grande parte está voltada para o disclousure das informações contábeis ou para o seu impacto 

nos índices financeiros, não sendo encontradas pesquisas que busquem compreender o seu 

efeito nos “bastidores” das empresas, ou seja, faltam estudos que demonstrem como as 

entidades se organizaram para se adequar às mudanças das práticas contábeis, bem como o 

reflexo que essas mudanças causaram dentro da organização. Tal abordagem é o foco 
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principal desta pesquisa, que possibilitou expor os efeitos não esperados da adoção da prática 

do impairment, os quais se mostraram de grande valia para a gestão.  

Além disso, esta pesquisa abordou o tema sob a ótica da Teoria da Difusão das 

Inovações de Rogers, a qual é comumente utilizada para estudos voltados para inovações 

tecnológicas, mostrando que é possível ser utilizada também sob o ponto de vista de novas 

normas e regulamentos. Dessa forma, esta pesquisa pode ser considerada precursora nos 

estudos a partir desta perspectiva, abrindo espaço para que outros trabalhos sejam feitos a 

partir dessa nova abordagem. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 TEORIA DA DIFUSÃO DAS INOVAÇÕES 

 

A faculdade cognitiva dos seres humanos possibilita o surgimento de novas ideias, de 

novos comportamentos e a descoberta de novas técnicas e ferramentas na tentativa de explicar 

os fenômenos e resolver os problemas que os cercam, gerando, assim, inovações. Inovação é 

tudo aquilo que é considerado como uma novidade para quem o nota, podendo este escolher 

entre aderir ou não a essa nova ideia. (ROGERS, 1983, p. 12). Assim, a inovação não é algo 

novo, mas sim, algo que é considerado como sendo novo por aquele que o percebe e o adota. 

A Teoria da Difusão das Inovações (TDI), desenvolvida por Rogers em 1962, explica 

que a difusão da inovação depende da percepção dos adotantes sobre o que ela pode ofertar 

(ROGERS, 1983). O autor, analisando diversos estudos, identificou cinco atributos que são 

percebidos pelo indivíduo (ou organização) e que influenciam a “taxa de adoção” da inovação 

(velocidade em que a inovação se propaga entre os indivíduos de um sistema), são eles: 

vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, e em menor escala, experimentação e 

observabilidade. 

Segundo Rogers (1983, p. 213), “Vantagem Relativa é o grau em que uma inovação é 

percebida como sendo melhor do que a ideia que prevalece”. Ou seja, vantagem relativa se 

refere ao quão melhor a prática nova é em relação à prática atual. A partir desse ponto de 

vista, o adotante se preocupa com características como rentabilidade econômica, baixo custo 

inicial, economia de tempo e esforço, status, incentivos, etc. Percebe-se, então, que a 

vantagem relativa nada mais é do que a percepção da “recompensa” que a adoção da inovação 

pode trazer para o indivíduo ou uma organização.  

A Compatibilidade é definida por Rogers (2013, p. 223) como “o grau em que uma 

inovação é percebida como consistente com os valores existentes, experiências passadas e 

necessidades dos adotantes potenciais”. Ou seja, se a inovação for incompatível com os 

valores e crenças da organização, ou com as ideias nela já existentes, a sua adoção é 

prejudicada.   Quanto mais compatível a inovação, menores são as mudanças necessárias para 

adotá-la. Outro fator importante é a necessidade, pois se a inovação não for compatível com a 

necessidade da organização, ela dificilmente será adotada. Por isso, a compatibilidade 

percebida pelo adotante pode acelerar ou retardar a taxa de adoção da nova ideia.  



23 
 

Outro atributo relevante para a difusão da inovação é a Complexidade. Rogers (1983, 

p. 230) afirma que a complexidade é “o grau em que uma inovação é percebida como 

relativamente difícil de compreender e utilizar”. Isto é, a dificuldade ou facilidade da 

implantação e uso da nova ideia ou tecnologia na organização influencia a sua adoção. Assim, 

quanto mais complexa, menor é a taxa de adoção da inovação. 

A Experimentação ou testagem é descrita por Rogers (1983, p. 231) como “o grau em 

que uma inovação pode ser experimentada em uma base limitada”. A possibilidade de 

experimentação da inovação reduz as incertezas do indivíduo, contribuindo para a sua adoção. 

Quando a inovação já foi experimentada, o adotante tem informações para basear-se, o que 

facilita a adoção e traz maior segurança em relação ao quanto ter essa novidade vale à pena. 

A Observabilidade ou visibilidade de seus benefícios consiste no “grau em que os 

resultados de uma inovação são visíveis para os outros” (ROGERS, 1983, P. 232).  Quando os 

resultados de uma inovação são mais facilmente observados e comunicados, maior é taxa de 

adoção, pois resultados difíceis de serem percebidos dificultam a difusão da inovação.  

Segundo Rogers (2013), a difusão de uma inovação é um processo de redução de 

incertezas e, por isso, esses cinco atributos influenciam-na de forma contundente. Todavia, o 

autor indica a existência de outras variáveis que podem afetar esse processo dentro de uma 

organização, tais como: o tipo de inovação-decisão (quanto mais pessoas envolvidas, mais 

lento o processo de decisão), os canais de comunicação que propagam a inovação, a natureza 

do sistema social da entidade e o alcance dos esforços dos agentes da mudança. 

Anos mais tarde, Moore e Benbasat (1991), em seu estudo sobre inovação tecnológica, 

agregaram dois outros atributos que influenciam o processo de adoção da inovação: Imagem e 

Uso Voluntário. A Imagem, segundo Moore e Benbasat (1991, p. 195), “é o grau em que o 

uso da inovação é percebido para melhorar a imagem do sistema social”. Ou seja, quanto mais 

a adoção da inovação valorizar a imagem do indivíduo ou da organização, maior é a sua taxa 

de adoção. Essa característica se relaciona com a preocupação do indivíduo com o status 

citada na Vantagem Relativa de Rogers. Já o Uso voluntário “é o grau em que o uso da 

inovação é percebido como sendo voluntário ou de livre-arbítrio” (MOORE; BENBASAT, 

1991, p. 195). Isto é, a percepção do indivíduo ou organização de ser livre na decisão de 

adoção ou rejeição da inovação. Todavia, a prática nas organizações mostra que existem 

níveis de voluntariedade no comportamento dos indivíduos, pois em muitas situações, apesar 

da escolha ser livre, existe certo grau de coação.  
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2.2 TEORIA INSTITUCIONAL 

 

A Teoria Institucional teve seu início através de Berger e Luckmann (1967), em seu 

texto intitulado “A Sociedade como realidade objetiva”, onde abordam a institucionalização 

das organizações, afirmando que a realidade social é uma construção humana e que toda 

atividade humana se torna um hábito, criando-se um padrão. Com isso o indivíduo elimina a 

necessidade de decisão, seguindo regras já preestabelecidas para ganhar legitimidade na 

sociedade em que está inserido. Guerreiro, Frezatti e Casado (2006) afirmam que, sob a ótica 

da Velha Economia Institucional, a Teoria Institucional deixa de focar no ser racional e passa 

focar na instituição, que cria uma estrutura onde valores, crenças e práticas se tornam padrões. 

Ou seja, os indivíduos deixam de fazer suas escolhas pela lógica e tomam como regra de 

pensamento e de ação os valores sociais do meio à sua volta. 

Os teóricos contábeis passaram a estudar a contabilidade sob o ponto de vista 

institucional, utilizando as crenças, os valores e os padrões de comportamento para explicar os 

eventos contábeis, pois se percebeu que as organizações tendem a adotar práticas já 

institucionalizadas no seu meio social, independentemente de sua eficácia, com o objetivo de 

legitimar-se na sociedade. Iudícibus (2012, p. 33) explica que: 

A proposta de estudar a contabilidade sob a perspectiva institucional fundamenta-se 

também na percepção de que as aplicações e características dos mecanismos 

contábeis nem sempre são definidas por motivações objetivas e racionais, 

especialmente quando se trata de fixação de normas, escolhas de métodos, etc. Por 

exemplo, em muitas situações, em vez de a contabilidade ser utilizada como o 

objetivo de fornecer subsídios para orientar o processo decisório, acaba atuando 

como instrumento de legitimação de decisões já adotadas. 

 

 Um conceito importante da metodologia neo-institucional é o Isomorfismo, que é 

regularmente utilizado para fazer escolhas contábeis (DIMAGGIO; POWELL, 1983). Hawley 

(1968, apud DIMAGGIO; POWELL, 1983, p. 149) define Isomorfismo como 

um processo onde uma unidade de uma determinada população é forçada a se assemelhar a 

outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais. 

Existem dois tipos de Isomorfismo: competitivo e institucional. O primeiro presume 

um sistema que ressalta a competição por mercados, mudanças de nichos e medidas de 

desempenho. O segundo prediz que as organizações “tendem a refletir uma realidade 

socialmente construída” (IUDÍCIBUS et al., 2012, p. 39).  
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DiMaggio e Powell (1983) identificaram que o Isomorfismo Institucional ocorre a 

partir de três mecanismos: (1) coercitivo, que resulta de pressões políticas e de problemas de 

legitimidade; (2) mimético, que resulta dos padrões de respostas às incertezas; e (3) 

normativo, que está associado ao profissionalismo. De acordo com Iudícibus et al. (2012, p. 

39), “os princípios do chamado isomorfismo institucional podem nos ajudar a explicar e 

prever variações ou uniformidade no uso de determinadas práticas contábeis”. 

O Isomorfismo Coercitivo está relacionado ao fato de as empresas adotarem normas 

ou práticas padronizadas em decorrência de exigências de órgãos reguladores ou 

governamentais, ou de pressões advindas do ambiente onde está inserida, inclusive da própria 

sociedade, a fim de se enquadrar ao ambiente e evitar qualquer tipo de sanção ou quebra de 

legitimidade.  A esse respeito Iudícibus et al. (2012, p. 39) expõe que: 

[...] pode-se verificar se um eventual isomorfismo em práticas contábeis decorre de 

uma legislação compartilhada pelas organizações em determinado ambiente ou ainda 

de expectativas culturais da sociedade em geral. Nesse primeiro caso, teríamos o 

isomorfismo de natureza coercitiva. 

 

O Isomorfismo Mimético, por sua vez, explica a tendência de as empresas adotarem 

tecnologias ou metodologias utilizadas por outras organizações, a partir da observação dos 

bons resultados obtidos. Segundo Iudícibus et al. (2012, p. 39): 

[...] se as empresas tendem a copiar certas práticas contábeis que se provarem bem-

sucedidas em outras organizações (do mesmo setor, de setores diferentes, ou de 

regiões diferentes), a fim de reduzir o grau de incerteza quanto à eficácia de outros 

métodos alternativos. Como se vê, teríamos aqui um exemplo de isomorfismo 

mimético. 

 

Por fim, o Isomorfismo Coercitivo refere-se à propensão que muitas empresas têm de 

contratar profissionais baseados nas experiências que estes tiveram em outras companhias do 

mesmo segmento, por terem um perfil específico atinente às características do setor. 

DiMaggio e Powell (1983) afirmam que há dois aspectos na profissionalização que são 

importantes fontes de isomorfismo: a difusão de conhecimento por especialistas e o 

estabelecimento de métodos de trabalho, que criam parâmetros cognitivos e de legitimidade. 

Percebe-se que o conceito de isomorfismo institucional serve para explicar 

porque as organizações adotam certas práticas contábeis, ferramentas de gestão, etc., e 

muitos estudos têm sido realizados sob esse ponto de vista. 
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2.3 MENSURAÇÃO DE ATIVOS: CUSTO HISTÓRICO VERSUS VALOR JUSTO 

 

A contabilidade vive em constante evolução para se adaptar às exigências do mercado 

que define e aplica suas regras (IUDÍCIBUS; MARTINS, 2007). É isso que a permite 

continuar cumprindo com o seu papel de fornecer informações úteis para o processo de 

tomada de decisão dos seus diversos usuários, principalmente dos investidores, que se 

preocupam com o risco atinente ao capital aplicado e com o retorno gerado por ele. 

De acordo com o International Accounting Standard Board (IASB), as informações 

contábeis devem ter duas características fundamentais – relevância e representação fidedigna 

(IASB, 2005). Isso significa que, para serem úteis, as demonstrações financeiras devem 

apresentar informações que sejam importantes para o processo decisório e que retratem a 

realidade econômica da organização. 

O processo contábil da geração de informações engloba o reconhecimento, a 

mensuração e a divulgação dos elementos patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido) e 

de resultado (receita e despesa). Dentre esses elementos, este estudo chama atenção para o 

ativo, que representa aplicação de recursos dentro de uma organização. 

O CPC 00 - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-

Financeiro (2007, p. 26), correlato ao The Conceptual Framework for Financial Reporting do 

IASB, define ativo como “um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”. O 

Financial Accounting Standards Board (FASB), por sua vez, explica que ativos são 

“benefícios econômicos futuros prováveis, obtidos ou controlados por uma dada entidade em 

consequência de transações ou efeitos passados.” (SFAC 6, 1985, p.16). Essas duas definições 

deixam claro que, para um recurso ser considerado como um ativo, ele deve: ser controlado 

pela entidade, decorrer de fatos passados e ter capacidade de gerar benefícios futuros. Tais 

características são fundamentais para o seu reconhecimento. 

A capacidade de gerar benefícios econômicos futuros se refere ao potencial do ativo 

em contribuir para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa da empresa (IUDÍCIBUS et al., 

2010).  Sua relevância é tão proeminente que um item só pode ser reconhecido como ativo nas 

demonstrações financeiras se for provável que a entidade receba no futuro benefícios 

econômicos advindos dele, ou seja, só podem ser registrados como ativos os recursos que 
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produzirão algum ganho para a entidade. Outro ponto crucial para que se possa validar um 

item como ativo é a possibilidade de se mensurar o seu valor com segurança. 

Especificamente com relação à mensuração dos ativos, Raupp e Beuren (2009, p.5) 

afirmam que “diferentes formas de mensurar um mesmo ativo resultam de diferentes 

percepções acerca do mesmo, o que, indubitavelmente, gera diferentes informações para a 

tomada de decisões”. Portanto, percebe-se que o método utilizado para valorar os ativos pode 

causar grandes implicações no mundo dos negócios, e, por isso, tal tema é um dos assuntos 

mais discutidos na contabilidade. 

A harmonização entre as normas contábeis brasileiras e as normas internacionais de 

contabilidade, as IFRS, iniciada pelas leis 11.638/07 e 11.941/09, trouxe uma série de 

mudanças na prática contábil do Brasil, inclusive no que tange à mensuração dos ativos. Uma 

delas foi a inserção do conceito de “valor justo” (fair value), que modificou o método de 

mensuração de determinados ativos, que antes era baseada somente no custo histórico, dentre 

eles o Ativo Imobilizado e o Intangível.  

O custo histórico consiste no valor que é pago ou que será pago pelo ativo e é a forma 

de mensuração tradicionalmente utilizada, por ser confiável. Ribeiro Filho, Lopes e 

Pederneiras (2009, pp. 92-93) afirmam que a racionalidade do custo histórico: 

 

[...] deriva da noção de que a empresa está em continuidade (going concern), é 

prudente a avaliação de ativos de uso pelo seu custo de aquisição, pois o excesso de 

seus benefícios em relação à expiração desses custos por meio da depreciação, 

quando do reconhecimento das receitas geradas pela venda dos produtos, 

compensaria as eventuais subavaliações que pudessem resultar a avaliação pelo 

custo original. 

 

Já o Valor Justo é definido como “o preço que seria recebido pela venda de um ativo 

ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre 

participantes do mercado na data de mensuração”. (CPC 46, 2012, p. 3). Logo, o valor justo 

não é uma mensuração específica da organização, e sim, baseada no mercado. Uma transação 

não forçada significa que não há pressão de nenhuma das partes para vender ou comprar, e 

são considerados participantes do mercado, aqueles que não possuem vínculo, assim a 

transição é considerada imparcial. 

Segundo o pronunciamento técnico CPC 46 – Mensuração do Valor Justo (2012), na 

avaliação pelo valor justo deve-se levar em consideração as condições e localização do ativo, 
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bem como, possíveis restrições que possam existir para sua venda ou uso. Além disso, a 

entidade deve buscar o mercado principal o aquele que for mais vantajoso para aquele ativo. 

A mensuração a valor justo segue uma hierarquia de níveis: se houver um mercado 

ativo para o bem a ser avaliado, a entidade deve fazer sua cotação com base no preço 

observável de um ativo idêntico deste mercado; se não houver ativos idênticos no mercado, a 

entidade deve se basear nos preços de ativos similares; e, como última opção, se não houver 

itens observáveis no mercado que precifiquem o ativo, a entidade deve utilizar técnicas de 

avaliação, como projeções financeiras, por exemplo. Nesse sentido, o CPC 46 (2012, p. 2) 

define que “quando o preço para um ativo ou passivo idêntico não é observável, a entidade 

mensura o valor justo utilizando outra técnica de avaliação que maximiza o uso de dados 

observáveis relevantes e minimiza o uso de dados não observáveis”. 

 Quanto ao custo histórico, sua principal qualidade é a sua verificabilidade, que torna 

as demonstrações financeiras objetivas e confiáveis, porém, é considerado irrelevante para as 

tomadas de decisão, uma vez que expressa valores passados. Já a principal qualidade de 

mensurar os ativos pelo seu valor justo é a sua relevância para as tomadas de decisão, uma 

vez que aproxima o valor dos ativos à realidade econômica da empresa. Mas, por estar 

vinculado às expectativas do mercado, é subjetivo, prejudicando a confiabilidade das 

informações contábeis. Essa discussão sobre qual a melhor forma de se mensurar os ativos é 

antiga, mas a preferência pelo custo histórico sempre se sobressaiu devido sua objetividade e 

segurança (HENDRIKSEN; BREDA, 1999). 

Segundo Ramanna (2013), mensurar os elementos do patrimônio a valor justo ou a 

custo histórico influencia significantemente as decisões de investimento e de gestão, com 

consequências para a atividade econômica agregada. Raupp e Beuren (2009, p.6) afirmam que 

o valor justo “está imbuído de certo grau de subjetividade, haja vista que contempla a noção 

de valor”. Lisboa e Scherer (2000, p.68) enfatizam que “a noção do que é justo envolve juízo 

de valores, de tal forma que, o que é justo para determinadas pessoas pode não ser para 

outras”.  

Por outro lado, Fuji e Slomski (2003, p. 38) asseveram que “a adoção do custo 

histórico como base de valor constitui um grande reflexo do conservadorismo da 

Contabilidade, ao se optar por um valor objetivamente verificável (custo original)” e que “o 

custo histórico pode ser adequado apenas no momento do registro da transação, mas perde 

relevância no decorrer do tempo”. 



29 
 

A mensuração a valor justo tem o papel importante de reduzir a defasagem do valor 

econômico dos ativos registrados a custo histórico, uma vez que este não reflete as condições 

atuais do mercado (RAUPP; BEUREN, 2009, POON, 2004). Isso ocorre porque os ativos 

podem perder parte seu valor econômico recuperável com o passar do tempo, devido a 

situações adversas como obsolescência, avanço tecnológico, queda de valor no mercado, entre 

outras. Tal subjetividade é chamada por alguns autores de Subjetivismo Responsável (FUJI; 

SLOMSKI, 2003). 

Essa possibilidade de redução do valor recuperável influencia diretamente a 

mensuração da capacidade do ativo em gerar benefícios para a entidade, afetando seus fluxos 

de caixa futuros. Por isso, o reconhecimento de uma “perda” no balanço patrimonial se torna 

relevante para os usuários da informação contábil. Nesse sentido, o FASB afirma que se o 

fluxo de caixa futuro derivado de um ativo ou grupo de ativos for menor do que seu valor 

registrado no balanço patrimonial, os investidores e credores seriam enganados, a menos que 

o valor escriturado seja reduzido ao seu valor recuperável (KING, 1994). 

Essa discussão envolve principalmente o Ativo imobilizado e Intangível, que estão 

mais propensos a terem seus valores defasados, por permanecerem no balanço por mais 

tempo. Stickney e Weil (2010) afirmam que, quando os ativos de longa duração perdem sua 

capacidade de retorno, não devem permanecer no balanço com seu valor a custo histórico. Por 

isso, a cada evidenciação de que o valor de mercado do ativo decaiu ou sua capacidade de 

gerar benefícios declinou, a companhia deve realizar testes a fim de demonstrar essa perda de 

valor. 

Esse é o conceito do Impairment of Assets Test, ou Teste de Recuperabilidade de 

ativos, que deve ser realizado sempre que ocorrer indícios de que o bem perdeu valor, cujo 

objetivo é assegurar que o valor contábil dos ativos de longa duração não exceda seus valores 

de recuperação, considerando como base de mensuração seu valor justo líquido de vendas ou 

seu valor de uso.  Tal prática é regulamentada pelo IAS 36 – Impairment of Assets e tem sido 

amplamente aplicada no exterior, pois mais de 120 países tem exigido ou permitido a adoção 

das IFRS como padrão contábil para a elaboração das demonstrações financeiras (IASPlus, 

2010). Inclusive o Brasil exige, desde 2008, a aplicação do teste de Impairment.  

Percebe-se, então, que os teóricos contábeis começaram a entrar em consenso sobre 

qual a melhor forma de mensurar os ativos, mudando a percepção da contabilidade financeira, 

que antes prezava pela objetividade e confiabilidade do custo histórico, mas agora tem 
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prezado pela relevância da informação contábil para as tomadas de decisão, zelando para que 

os ativos sejam apresentados nas demonstrações financeiras de acordo com a sua capacidade 

de gerar retorno para os investidores.  

 Essa nova maneira de agir provocou mudanças nos procedimentos contábeis, 

principalmente no Ativo Imobilizado e Intangível, que eram mensurados apenas pelo seu 

custo histórico menos a depreciação ou amortização. Essas modificações deixaram muitas 

dúvidas para os profissionais da área. Tal problema foi exposto em um estudo realizado por 

Pelúcio Grecco et al. (2011), que teve como objetivo verificar quais as principais dificuldades 

dos profissionais de contabilidade na implantação das novas práticas contábeis. Para isso, 

enviaram um questionário para profissionais de 271 empresas nacionais do segmento de 

importação e exportação, que realizaram importações no ano de 2009, dos quais 44 

responderam. Dentre os resultados, apontaram que o reconhecimento, a mensuração e a 

divulgação do ativo imobilizado e do intangível são algumas das principais dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais de contabilidade. Isso denota que é importante verificar como 

as empresas introduziram essas novas práticas, principalmente no tocante ao impairment.  

 

2.4 ATIVO IMOBILIZADO 

 

2.4.1 Conceitos Iniciais 

 

O Ativo Imobilizado ou Ativo Fixo é composto pelos bens tangíveis mantidos para a 

manutenção da atividade operacional da empresa, cuja durabilidade seja superior a um ano, 

como terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos. O Comitê de Pronunciamento Contábil 

(CPC), órgão responsável pela tradução das normas internacionais e emissão dos 

pronunciamentos técnicos das práticas contábeis no Brasil, expediu o CPC 27 – Ativo 

Imobilizado, que estabelece os novos critérios contábeis para os ativos registrados nesse 

grupo. 

Tal pronunciamento define o ativo fixo como “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” (CPC 27, 2009, p. 3). Nessa definição incluem-se os bens 

adquiridos por meio de arrendamento mercantil financeiro (leasing financeiro), o qual 
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transfere o controle, os riscos e benefícios do ativo para a entidade. Isso porque após às IFRS 

o bem “não precisa necessariamente pertencer à entidade do ponto de vista jurídico para ser 

reconhecido” como ativo imobilizado (IUDÍCIBUS et. al, 2010, p. 222). Assim, se a empresa 

tiver controle sobre o ativo e assumir seus riscos e benefícios, apesar de não possuir sua 

propriedade de forma legal, deve reconhecê-lo no seu balanço. O procedimento contábil para 

esse tipo de operação está descrito no CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil 

(2010), que trata especificamente sobre esses ativos. 

Esse tratamento é um dos exemplos mais claros sobre o conceito da Primazia da 

Essência sobre a Forma, que é novo no contexto brasileiro. Nesse sentido, a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) afirma que “está sendo quebrado um paradigma cultural há muito 

presente em nosso ambiente econômico-financeiro, segundo o qual os eventos econômicos 

eram interpretados e, consequentemente, registrados e mensurados predominantemente 

conforme sua forma jurídica”. (CVM, 2011, p. 1). Registrar os fatos contábeis de acordo com 

a sua substância e realidade econômica e não conforme sua forma legal é imprescindível para 

que a informação contábil retrate os eventos econômicos de forma adequada, atendendo, 

assim, seu principal objetivo que é fornecer informações fidedignas e relevantes para o 

processo decisório dos seus diversos usuários. 

É alto o investimento feito em Ativo Imobilizado, e, em muitas organizações, 

representa um percentual significativo do ativo total (REIS, NOGUEIRA, 2012). Lyra e 

Olinquevitch (2007, p. 40) afirmam que “fazer um investimento no ativo imobilizado é 

comprometer capital de modo durável na esperança de manter e ou melhorar a situação 

econômica futura”, ou seja, a decisão de aplicar recursos em um ativo fixo é tomada a partir 

do princípio de que o sacrifício emergente agregará valor à empresa no futuro. 

 

2.4.2 Mensuração Inicial 

 

A mensuração inicial do ativo fixo é feita com base no seu custo. Compõem o custo 

total do ativo imobilizado todos os gastos necessários para colocar o bem em condições de 

uso pela entidade, ou seja, além do seu custo de aquisição, são incorporados os custos 

diretamente atribuíveis, como gastos com armazenamento e instalação; e os custos de 

desmontagem, remoção e de restauração do local onde está assentado (CPC 27, 2009). No 
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caso de ativos qualificáveis
1
, os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à 

aquisição, construção ou produção formam parte do custo de tal ativo (CPC 20, 2011). 

Todavia, os custos de transferência ou reinstalação do ativo, bem como os custos de 

financiamento, que não se referem a ativos qualificáveis no período de sua aquisição, 

produção ou construção, devem ser reconhecidos como despesa. 

 

2.4.3 Depreciação 

 

Os ativos do Imobilizado geram benefícios econômicos que são usufruídos através do 

seu uso nas operações da entidade por mais de um período, e, com o passar do tempo, esses 

benefícios são consumidos nas operações para gerar receitas. Esse consumo é reconhecido na 

contabilidade através da depreciação. A depreciação é, então, o reconhecimento do consumo 

dos benefícios econômicos dos ativos tangíveis utilizados pela entidade em suas operações. 

Stickney e Weil (2010, p. 416) afirma que a depreciação é um processo de alocação de custo e 

não um processo de mensuração. Esse custo se refere ao valor de aquisição do bem, que é 

reconhecido periodicamente no resultado do exercício de acordo com sua vida útil econômica. 

O CPC 27 (2010) estabelece três métodos que podem ser utilizados para reconhecer as 

despesas de depreciação: o método linear ou de quotas constantes, que resulta em despesa 

constante durante toda a vida útil do ativo; o método dos saldos decrescentes, que resulta em 

despesa decrescente; e o método de unidades produzidas, que resulta em despesa baseada no 

uso ou produção esperado.  

O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos 

benefícios econômicos futuros. [...] A entidade seleciona o método que melhor 

reflita o padrão do consumo dos benefícios econômicos futuros esperados 

incorporados no ativo. (CPC 27, 2010, p. 13) 

 

O valor alocado no período é calculado através de estimativas baseadas no valor 

histórico e correções que possa ter sofrido, na vida útil esperada do ativo e no valor residual 

ou valor de liquidação ao fim da vida útil (RIBEIRO FILHO; LOPES; PERDENEIRAS, 

                                                           
1
 Ativo qualificável é o ativo que demanda tempo para entrar em uso ou ser vendido. Enquadra os ativos 

imobilizados como a aquisição de um terreno, obras em andamento, a ampliação de um parque industrial 

(CPC 20, 2010). 
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2009, p. 149). Assim é definida uma taxa específica, que estipula o valor da parcela que será 

alocada em cada período.  

A despesa de depreciação pode ser incluída no custo de outro ativo, como o valor 

referente aos equipamentos ligados diretamente à produção, que compõe os custos gerais de 

fabricação dos produtos e serviços. Dessa forma, qualquer alteração da estimativa da vida útil 

do bem ou do método de depreciação utilizado afeta não só o lucro, mas também os custos 

dos produtos e serviços da entidade. Por isso, se a entidade modificar qualquer um dos dois 

deve divulgar em notas explicativas o seu motivo e, se isso ocorrer no meio do exercício, deve 

também ajustar os cálculos dos períodos anteriores que se referem àquele exercício (CPC 27, 

2010). 

A entidade só pode depreciar o seu ativo até atingir o seu valor residual. De acordo 

com o CPC 27 (2009, p. 3), “valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade 

obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já 

tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil”. Dessa forma, ao registrar 

um novo ativo imobilizado, a entidade precisa definir a sua vida útil e o valor que espera 

receber com a venda do bem depois que este não puder ser mais utilizado por ela, para que 

possa encontrar o seu valor depreciável (valor do custo do ativo menos o seu valor residual), 

mas na prática, geralmente o valor residual é insignificante, e muitas vezes não é considerado 

para fins de cálculo da depreciação.  

A depreciação se inicia quando o bem estiver disponível para o uso da entidade, e 

cessa quando é colocado para a venda ou é baixado, ou seja, mesmo que ocioso ou fora de uso 

o ativo continua sendo depreciado. Entretanto, ao ser colocado à venda, a depreciação cessa 

imediatamente. A baixa do ativo imobilizado ocorre em duas situações: quando não há 

expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização (se torna obsoleto ou 

sucata) ou é alienado.  

 

2.4.4 Estimativa de Vida Útil 

 

Estimar o tempo de vida útil remanescente de um ativo é essencial para que se possa 

calcular o seu valor recuperação e definir sua taxa de depreciação. De acordo com o CPC 27 

(2009), a vida útil de um ativo imobilizado é determinada pelo tempo que a empresa espera 
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utilizá-lo, ou seja, pelo período em que ele tiver a capacidade gerar benefícios ou pela sua 

capacidade de produção.  

A estimativa da vida útil de um ativo pode ser realizada com base no histórico de 

ativos similares, considerando sua regularidade de uso e de manutenção, e em fatores 

relevantes como os descritos a seguir: 

Quadro 1: Fatores Relevantes para a Avaliação da Vida Útil do Imobilizado 

Fatores Relevantes para a Avaliação da Vida Útil do Imobilizado 

(a) uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade ou produção física esperadas do ativo. 

(b) desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais tais como o número de turnos 

durante os quais o ativo será usado, o programa de reparos e manutenção e o cuidado e a manutenção do ativo 

enquanto estiver ocioso. 

(c) obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, ou de mudança na 

demanda do mercado para o produto ou serviço derivado do ativo. 

(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos contratos de 

arrendamento mercantil relativos ao ativo. 

Fonte: CPC 27 (2009, p. 12) 

O quadro acima mostra que, para identificar a vida útil das máquinas e equipamentos 

utilizados nas operações, a entidade deve observar a capacidade ou produção física esperada 

do bem, o seu desgaste físico normal esperado, considerando se vai utilizar o equipamento por 

apenas um período de oito horas, ou se por 16 horas ou ininterruptamente. A obsolescência 

técnica ou comercial é outro fator importante, pois o equipamento e limites legais ou 

semelhantes no uso do ativo. Assim, a vida útil pode ser menor que a vida econômica do bem.  

A vida útil se distingue da vida econômica porque a primeira se refere ao tempo que o 

bem vai proporcionar benefícios para a empresa que detém seus riscos, benefícios e controle, 

e a segunda, à capacidade operacional do ativo como um todo, independente de quantas 

empresas farão uso dele. Essa questão reforça a necessidade do reconhecimento do valor 

residual do ativo. A estimativa da vida útil e a o valor residual devem ser revisados pelo 

menos ao fim de cada exercício, e havendo mudanças, a empresa deve considerar como 

mudança de política contábil. 

Outro fator importante na identificação da vida útil dos itens do imobilizado é a 

possibilidade de que partes de um mesmo bem tenham vidas úteis diferentes, gerando a 

necessidade de serem controladas e depreciadas separadamente, de acordo com a vida útil de 

cada uma. Um exemplo claro disso é o avião, onde o motor tem uma vida útil distinta da 
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fuselagem, a vida útil de um avião pode durar várias décadas, todavia seu motor deve ser 

trocado constantemente, bem como seu trem de pouso e outras partes. O mesmo ocorre com 

navios, cujas hélices são substituídas diversas vezes durante a vida útil da embarcação. Partes 

e peças poderão ser consideradas separadamente como itens do ativo imobilizado se forem 

utilizadas por mais de um ano. Fica a critério de a entidade decidir o que constitui seus ativos 

de acordo com as circunstâncias que envolvem sua operação. 

 

2.4.5 Mensuração após o Reconhecimento 

 

Outro ponto importante que é definido pelo CPC 27 (2009) é a mensuração do ativo 

imobilizado após o reconhecimento inicial. De acordo com o pronunciamento, ela pode ser 

feita por dois métodos: custo ou reavaliação, todavia, este último foi proibido pela lei 

11.638/07. O método de custo equivale ao custo inicial do ativo deduzido do seu valor 

depreciado e da perda por redução do valor recuperável. Assim, o CPC 27 instituiu o Teste de 

Impairment como forma de mensuração do ativo imobilizado após o reconhecimento inicial. 

A reavaliação de ativos era regulamentada pela Lei 6.404/76 e era permitida no Brasil 

até sua proibição, em 2007. Seu objetivo principal era atualizar o valor original dos ativos 

para diminuir sua defasagem em relação ao valor de mercado.  Entretanto, essa prática abria 

grande margem para gerenciamento de resultado, conforme afirmam Iudícibus, Martins e 

Gelbcke (2006, p. 315):  

[...] é fato de que muitas empresas têm feito uso de Reavaliações para reduzir, 

deliberadamente, distribuição de dividendos, mesmo quando de imobilizados que 

não serão repostos. Outras empresas têm adotado a Reavaliação quando sentem que 

seu patrimônio líquido está baixo e os índices de debt equity são comprometedores, 

em face da simples análise, ou por exigências de empréstimos, etc. 

 

O valor acrescido ao ativo através da reavaliação era registrado no patrimônio líquido, 

como reserva de reavaliação, que era amortizada periodicamente. Com a sua extinção, as 

empresas que ainda possuíam saldo de reserva poderiam optar entre estornar o saldo existente 

ou mantê-lo até sua completa realização. 

 

2.4.6 Custo Atribuído (Deemed Cost) 
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Antes da adoção das IFRS, muitas organizações adotavam uma taxa de depreciação 

baseada na legislação fiscal, que considera as vidas úteis normais e médias de cada espécie de 

ativo imobilizado. Devido a isso, os bens do ativo imobilizado de muitas empresas tinham a 

sua estimativa de vida útil econômica distorcida da realidade operacional. Um exemplo claro 

disso é a existência de máquinas e equipamento já totalmente depreciados que iam continuar 

operando e gerando benefícios para a entidade. Dessa forma, “significativas variações de 

preços podem ter ocorrido desde a aquisição dos ativos, o que pode provocar distorções no 

balanço patrimonial e no resultado” (ICPC 10, 2009, p. 6). 

Para corrigir esses possíveis problemas, o CPC orientou que as entidades adotassem 

para a mensuração inicial dos ativos do Imobilizado o critério do custo atribuído (deemed 

cost), através da ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à 

Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. 

 

Quando da adoção inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 37 e 43 no que 

diz respeito ao ativo imobilizado, a administração da entidade pode identificar bens 

ou conjuntos de bens de valores relevantes ainda em operação, relevância ICPC_10 

essa medida em termos de provável geração futura de caixa, e que apresentem valor 

contábil substancialmente inferior ou superior ao seu valor justo [...] em seus saldos 

iniciais. (ICPC 10, 2009, pp. 6-7). 

 

Dessa forma, as entidades poderiam aplicar como custo atribuido o valor justo desses 

bens (ou conjunto de bens). O efeito dessa diferença gerada no balanço deveria ser ajustado 

no Patrimônio Líquido, como Ajustes de Avaliação Patrimonial, e conforme os ativos sejam 

depreciados, amortizados ou baixados em contrapartida com o resultado, o valor reconhecido 

no PL deverá ser transferido para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados. 

A mensuração inicial do ativo Imobilizado pelo critério do custo atribuído não se trata 

de uma reavaliação patrimonial, pois somente pode ser adotada na adoção inicial das IFRS. A 

partir daí, a estimativa de vida útil do bem, seu valor residual e seu valor recuperável devem 

ser revisados anualmente, e se este último se mostrar inferior ao valor contábil do bem, a 

diferença deverá ser reconhecida como perda de impairment. 

Essa prática não é obrigatória, mas é incentivada para que os valores do ativo 

imobilizado fossem reconhecidos no balanço retratando a sua realidade econômica. 

Entretanto, a adoção do deemed cost pode afetar o resultado futuro da entidade, uma vez que 

aumenta o reconhecimento das despesas de depreciação, exaustão e amortização, e por isso, 

“é necessário que a administração divulgue em nota explicativa a política de dividendos que 
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será adotada durante a realização de toda a diferença gerada pelo novo valor” (ICPC 10, 2009, 

p. 8). 

 

2.4.7 Divulgação 

 

Para fins de divulgação das informações acerca do ativo imobilizado, o CPC 27 exige 

que sejam comunicadas em notas explicativas das demonstrações financeiras as seguintes 

informações: critérios de mensuração; métodos de depreciação; vidas úteis ou a taxas de 

depreciação utilizadas; valor contábil bruto, depreciação acumulada e perdas acumuladas por 

desvalorização, uma reconciliação do valor contábil no início e no final do período 

demonstrando todas as operações relevantes ocorridas e informações sobre o Teste de 

Impairment. 

Percebe-se que a adoção das IFRS trouxe algumas novidades para o tratamento 

contábil do ativo imobilizado, como a adoção do custo atribuído, a revisão anual da vida útil e 

do valor residual e o Teste de Impairment. Mudanças essas que modificaram totalmente a 

forma de mensuração desses ativos que têm um impacto tão substancial nas demonstrações 

financeiras. 

 

2.4.8 Controle do Ativo Imobilizado 

 

Para que a entidade possa controlar seus ativos é necessário que ela mantenha um 

registro individual de cada item que o compõe. Nesse aspecto, Iudícibus et al. (2010) afirmam 

que o registro individual é fundamental para: (a) identificar o custo de aquisição do bem, 

assim como o valor de acréscimos posteriores e da depreciação acumulada; (b) fornecer as 

bases para o cálculo da depreciação; (c) fornecer informações para a política de capitalização 

e substituição, cobertura de seguros, etc.; e (d) garantir o controle físico e contábil dos bens. 

O controle individual é importante para a revisão da vida útil e para a verificação da 

necessidade de realização do teste de Impairment, bem como, para o controle das perdas 

quando ocorridas.  
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Percebe-se que o controle individual dos bens do Ativo Imobilizado é algo 

indispensável em qualquer organização. Todavia, apesar de ser uma prática antiga, não se 

encontra literaturas acadêmicas sobre o tema, e as leituras técnicas são escassas. 

Um controle eficiente e confiável exige investimento em pessoal qualificado, em 

softwares específicos e em materiais de identificação, como etiquetas de patrimônio e leitores 

ópticos.  Além disso, depende das políticas de controle interno adotadas pela organização e da 

cultura organizacional no que tange ao atendimento dos procedimentos de controle físico 

estabelecidos. A auditoria interna contribui com a verificação e validação desses controles. 

As vicissitudes provocadas pelo CPC 27 exigem das organizações o aprimoramento 

dos controles relacionados ao Ativo Imobilizado, sistêmicos ou não, para que possam atender 

as normas contábeis estabelecidas e apresentar informações relevantes e fidedignas aos 

usuários de suas demonstrações financeiras. 

 

2.5 ATIVO INTANGÍVEL 

 

2.5.1 Conceitos Iniciais 

 

Os ativos podem ser bens corpóreos, como máquinas e equipamentos, ou incorpóreos, 

como softwares, marcas, licenças e goodwill (ágio por expectativa de rentabilidade futura). 

Ou seja, os ativos não precisam ter forma física para gerar benefícios futuros para a entidade 

que os detêm. Tais ativos são, de forma geral, conhecidos como ativos Intangíveis. 

Com a globalização econômica e o avanço tecnológico que crescem a uma velocidade 

nunca antes vista, os ativos intangíveis têm ganhado cada vez mais relevância na estrutura 

organizacional das empresas. Nesse sentido, Santos e Schmidt (2003, p. 1) afirmam que: 

Em um ambiente cada vez mais globalizado, o conhecimento e a aplicação da 

tecnologia da informação vêm impactando decisivamente nas estruturas 

organizacionais. Esse hiato tem crescido de forma assustadora, em função da 

relevância assumida pelos ativos intangíveis em relação aos ativos tangíveis na 

composição do patrimônio das entidades. 

 

Segundo os mesmos autores, isso é resultado da onda de fusões e incorporações, da 

aquisição e desenvolvimento de marcas famosas, do crescimento do setor de serviços e do 
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avanço da tecnologia da informação e das telecomunicações. Nesse sentido, Fuji e Slomski 

(2003, p. 41) corrobora que:  

Nas últimas décadas, devido às grandes mudanças tecnológicas e crescente 

importância do conhecimento e do poder da informação, os ativos tangíveis (tais 

como edifícios e instalações) não são mais os grandes responsáveis pela geração de 

valor e de riqueza para a entidade. Empresas como a Microsoft e a Coca Cola, por 

exemplo, possuem um valor de mercado que é mais de cem vezes o valor de seus 

ativos tangíveis. 

 

Assim, com o aumento da materialidade dos intangíveis dentro das organizações, 

cresce a preocupação com a forma de reconhecimento e mensuração desses ativos na 

contabilidade dessas entidades. 

Essa preocupação resultou na criação de novos regulamentos contábeis internacionais 

relativos à mensuração e à contabilização dos ativos intangíveis, incluindo o goodwill e as 

combinações de negócios. O FASB, por exemplo, criou em 2001 o Financial Accounting 

Standards (FAS) 141 – Business Combination e o FAS 142 – Goodwill and Other Intangible 

Assets, que modificaram substancialmente as normas norte-americanas anteriormente 

utilizadas, Auditing Practices Board (APB) nº 16 de 1970 e APB nº 17 de 1971, 

respectivamente. O IASB, organização internacional que publica e altera as normas 

internacionais de contabilidade, emitiu o International Accounting Standard (IAS) 38 – 

Intangible Assets em 1998, que alterou o IAS 09 – Research and Development Costs, o qual 

vinha sofrendo alterações desde 1978. O IAS 38, por sua vez, sofreu uma revisão em 2004 e 

aditamentos em 2009. 

No Brasil, o CPC emitiu em 2008 o CPC 04 - Ativo Intangível, correlato ao IAS 38, 

estabelecendo as novas práticas contábeis para os intangíveis, o qual sofreu sua primeira 

revisão em 2010. A importância dos ativos intangíveis se tornou mais evidente neste país a 

partir de 2007, com a promulgação da Lei 11.638/07, que alterou a Lei 6.404/76, onde dentre 

as diversas mudanças instituídas, decretou a criação de um grupo específico para os 

Intangíveis no Balanço Patrimonial. Nessa mudança, muitos elementos que estavam 

registrados no grupo de Investimentos, Ativo Imobilizado e Ativo Diferido
2
 foram 

reclassificados para o novo grupo Intangível, salvo aqueles que preferiram permanecer com o 

                                                           
2
 Ativo Diferido: Subgrupo do Ativo Permanente onde eram registrados gastos que gerarão benefícios futuros à 

entidade, como gastos com implementação, despesas pré-operacionais, gastos com pesquisas em 

desenvolvimento. Esse grupo foi extinto a partir da Lei 11.941/09 (IUDÍCIBUS et al., 2010). 
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ativo diferido até amortizar os saldos ou baixá-los contra a agora extinta conta de lucros e 

prejuízos acumulados. 

Percebe-se, então, que a preocupação com a dimensão que os ativos intangíveis se 

tornaram modificou o tratamento contábil dado a eles, mostrando que a contabilidade se inova 

sempre para atender às necessidades de informação dos seus diversos usuários que surgem a 

cada dia, acompanhando assim a evolução dos mercados e da economia. 

 

2.5.2 Definição e reconhecimento 

 

Existia uma grande dificuldade para se definir o ativo intangível, isso porque nem todo 

ativo incorpóreo é um considerado um ativo intangível, como despesas antecipadas e contas a 

receber, por exemplo. Dessa forma, os contadores buscavam limitar o seu conceito a ativos 

não circulantes (KOHLER, 1963 apud HENDRIKSEN; BREDA, 1999, p. 388). Todavia, essa 

restrição não logrou êxito, pois existem ativos incorpóreos não circulantes que também são 

tratados como ativos tangíveis. 

A definição que era mais aceita entre os estudiosos é a de Kohler (1963 apud 

IUDÍCIBUS, 1997, p. 203), que explica que os ativos intangíveis são “ativos de capital que 

não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, 

antecipadamente, sua posse confere ao proprietário”. Em uma definição mais atual, o 

intangível é “um ativo não monetário identificável sem substância física” (CPC 04, 2010, p. 

5). É uma definição simples, mas com entendimento profundo, haja vista que para 

compreendê-la é necessário entender o significado de cada parte que a compõe. 

Já foi visto que um recurso, para ser considerado um ativo, deve ser controlado pela 

entidade, derivar de eventos passados e ter capacidade de gerar benefícios futuros. Ativo 

monetário, por sua vez, de acordo com o próprio CPC 04 (2010), é aquele que representa 

dinheiro ou direitos que se reverterão em dinheiro quando liquidados. Portanto, os benefícios 

gerados pelos ativos intangíveis não são financeiros, mas advêm do seu uso, podendo 

concretizar-se através do aumento das vendas ou da redução dos custos, por exemplo.  

Outra característica do ativo intangível é que possa ser identificado, isto é, que seja 

separável dos demais ou resulte de direitos contratuais ou de outros direitos legais. É 

necessário que o ativo intangível seja identificável, para que seja possível distingui-lo do ágio 
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derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill), o qual é considerado um ativo 

intangível não identificável (CPC 04, 2010). 

Assim, pode-se dizer que um ativo intangível é um recurso imaterial, controlável, 

identificável e que, através do seu uso, seja capaz de gerar benefícios econômicos futuros à 

entidade que o detém. São exemplos de ativos intangíveis: softwares, marcas e patentes, 

franquias, direitos autorais, direitos de comercialização, fidelidade de clientes, capital 

intelectual, entre outros. 

O reconhecimento dos ativos intangíveis só pode ser realizado se o recurso tiver todas 

as características acima descritas e se a organização puder mensurá-lo com segurança. No que 

diz respeito à capacidade de gerar benefícios econômicos futuros, o CPC 04 (2010, p. 9) 

esclarece que: 

A entidade deve utilizar seu julgamento para avaliar o grau de certeza relacionado ao 

fluxo de benefícios econômicos futuros atribuíveis ao uso do ativo, com base nas 

evidências disponíveis no momento do reconhecimento inicial, dando maior peso às 

evidências externas.  

 

Contudo, se o elemento não puder ser mensurado com segurança e não se provar que 

dele fluirá benefícios futuros à entidade, a empresa deve reconhecê-lo como despesa incorrida 

no período.  

Existem três formas de a entidade obter um ativo intangível: aquisição em separado, 

por exemplo, a aquisição de um software ou da patente de um produto; aquisição por meio de 

um business combination (ágio por goodwill); e ativos intangíveis gerados internamente 

(ativo intangível em desenvolvimento).  

 

2.5.3 Mensuração Inicial 

 

No que tange à mensuração inicial, os intangíveis adquiridos em separado são 

mensurados com segurança e seu custo inclui “seu preço de compra, acrescido de impostos de 

importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos 

comerciais e abatimentos; e qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a 

finalidade proposta” (CPC 04, 2010, p. 10). Como exemplo deste último, podem-se citar 

custos com benefícios a empregados e honorários profissionais, ambos relacionados 

diretamente ao ativo, até que este fique em condições de uso pela entidade. Além dos custos 

atribuíveis, havendo custos financeiros identificáveis diretamente ao ativo intangível, os 
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mesmos podem ser capitalizados juntamente com ele, mas somente durante o período em que 

o ativo estiver sendo preparado para ser utilizado pela organização. 

Já os ativos intangíveis gerados internamente também são mensurados pelo custo, o 

qual compreende a soma dos gastos diretamente atribuíveis envolvidos durante fase de 

desenvolvimento até que esteja disponível para ser utilizado pela entidade da forma 

pretendida. Porém, para ser reconhecido como ativo intangível em desenvolvimento, a 

organização deve ser capaz atender vários critérios estabelecidos pelo CPC 04. 

Quanto à mensuração dos ativos intangíveis adquiridos através de combinações de 

negócios, o CPC 04 (2010, p. 11) estabelece que “se um ativo intangível for adquirido em 

uma combinação de negócios, o seu custo é o valor justo na data de aquisição, o qual reflete 

as expectativas sobre a probabilidade de que os benefícios econômicos futuros incorporados 

no ativo serão gerados em favor da entidade”.  

Ainda sobre esse aspecto, o mesmo pronunciamento expressa que, para os ativos 

intangíveis adquiridos por meio de combinação de negócios, a capacidade de gerar benefícios 

futuros é sempre considerada como um critério atendido. Porém, só podem ser mensurados 

com segurança aqueles que forem identificáveis, ou seja, que possam ser reconhecidos pela 

entidade adquirente separadamente do Goodwill, o que deve ser feito independentemente de a 

entidade adquirida ter reconhecido anteriormente. 

O valor justo é mensurado com segurança quando existe um mercado ativo que 

possibilite fazer cotações dos preços do ativo intangível. Nesse sentido o CPC 04 (2010, p. 

15) estabelece que: 

O valor justo de ativo intangível é mensurado com confiabilidade: (a) se a 

variabilidade da faixa de mensuração de valor justo razoável não for significativa ou 

(b) se as probabilidades de várias estimativas, dentro dessa faixa, possam ser 

razoavelmente avaliadas e utilizadas na mensuração do valor justo.  
 

Percebe-se, então, que são muitos os esforços dos pensadores contábeis e dos 

contadores para reconhecer e mensurar os ativos intangíveis, o que não é uma tarefa fácil dada 

à complexidade do tema. Como visto, foram criados mecanismos para reconhecer e mensurar 

os ativos intangíveis identificáveis com mais segurança, todavia, reconhecer e mensurar os 

ativos não identificáveis, o chamado Goodwill, é algo muito mais complexo.  

   

2.5.3.1 Ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill) 
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Existem ativos intangíveis que estão intrínsecos ao negócio e agregam valor a ele, a 

exemplo tem-se o valor da marca, listas de clientes, relacionamentos com clientes ou 

fornecedores, fidelidade de clientes, participação no mercado e, dentre muitos outros, o 

conhecimento das pessoas que trabalham na empresa. A respeito deste último, Brooking 

(1996, apud Antunes, 2006) diz que a junção do conhecimento às tecnologias disponíveis 

produz benefícios intangíveis para as organizações empresariais, os quais são intitulados 

Capital Intelectual. Tais ativos não são passíveis de identificação. 

A existência desses ativos não identificáveis se torna evidente nas combinações de 

negócios, fusões e incorporações, onde é comum ser pago um valor maior que o patrimônio 

líquido da entidade que está sendo adquirida. Iudícibus et al. (2010) afirmam que essa “mais 

valia” é explicada pela diferença entre o valor justo e o valor contábil de ativos e passivos, 

todavia, sobram resíduos de ativos, o qual é reconhecido como goodwill. Segundo Santos e 

Schmidt (2003), isso ocorre devido ao fato de o valor do goodwill estar diretamente ligado a 

outros intangíveis, havendo apenas uma linha tênue que os separa. 

O CPC 04 (2010) define goodwill como ágio derivado da expectativa de 

rentabilidade futura ou fundo de comércio. Santos e Schmidt (2003, p. 4) afirmam que fundo 

de comércio é um termo usado erroneamente pelo fato dessa diferença de valor não 

caracterizar um fundo, e definem goodwill como “aquela ‘mais valia’ paga sobre o valor de 

mercado do patrimônio líquido das entidades adquiridas, devido a uma expectativa (subjetiva) 

de lucros futuros, em excesso de seus custos de oportunidade”. 

 

    Figura 1: Identificação do Goodwill 

 

   Fonte: Iudícibus et al. (2010, p. 265) 

 

Iudícibus et al. (2010, p. 265) são mais explicativos e definem o Goodwill como: 
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[...] a expectativa de rentabilidade que alguém pagou para adquirir essa participação 

societária; um agregado de benefícios econômicos futuros, ou, sintetizando, um 

conjunto de intangíveis não identificáveis no processo de aquisição (inclusive a 

sinergia de ativos e a capacidade de gestão de novos administradores), para os quais 

objetivamente não é possível proceder-se a uma contabilização em separado. 

 

Portanto, pode-se dizer que goodwill é um valor pago a mais por uma entidade em 

uma combinação de negócios, na expectativa de receber benefícios futuros advindos de ativos 

intangíveis não identificáveis. Porém, esse ágio é apenas reconhecido no momento da 

aquisição. 

De acordo com o CPC 04 (2010), o goodwill gerado internamente deve ser 

reconhecido como despesa, pois, apesar de decorrer de gastos que gerarão benefícios futuros à 

entidade, estes não podem ser identificados e nem mensurados com segurança. Além disso, o 

ágio de expectativa de rentabilidade futura só é registrado no grupo Intangível do balanço 

consolidado do grupo empresarial, pois no balanço da empresa adquirente, ele compõe o 

investimento societário, dentro do grupo Investimentos (IUDÍCIBUS et al., 2010). 

Essa foi a maneira encontrada pelos teóricos e profissionais de contabilidade para 

reconhecer nas demonstrações financeiras o valor que os ativos intangíveis têm agregado às 

organizações empresariais. É notório o esforço que a contabilidade tem feito para acompanhar 

a globalização dos mercados, a evolução da economia e os avanços tecnológicos, garantindo 

assim, na medida do possível, o cumprimento do seu papel de oferecer informações relevantes 

e fidedignas aos seus diversos usuários.  

 

2.5.3.2 Intangível em Desenvolvimento 

 

O ativo intangível também pode ser gerado internamente, como o desenvolvimento de 

novos softwares, por exemplo. Entretanto, para o seu reconhecimento a entidade deve analisar 

dois aspectos importantes: saber se esse investimento vai gerar benefícios futuros e se é 

possível mensurar seu valor com confiança, o que não é simples de ser identificado, 

principalmente na fase de pesquisa. Por isso, o CPC 04 determina que o processo de 

desenvolvimento de novos intangíveis deve ser dividido em duas etapas: Fase de Pesquisa e 

Fase de Desenvolvimento. 

Todos os gastos envolvidos durante a fase de pesquisa deverão ser reconhecidos como 

despesas, porque nessa fase a empresa não tem condições de determinar se o ativo que 

pretende criar trará retorno para ela. Já os gastos da fase de desenvolvimento podem ser 
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reconhecidos como ativo intangível em desenvolvimento (ou ainda não disponível para uso) 

se a entidade demonstrar os seguintes aspectos: 

 

Quadro 2: Aspectos para o Reconhecimento de um Ativo em Desenvolvimento 

Aspectos para o Reconhecimento de um Ativo em Desenvolvimento 

(a) viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado para uso ou 

venda; 

(b) intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo; 

(c) capacidade para usar ou vender o ativo intangível; 

(d) forma como o ativo intangível deve gerar benefícios econômicos futuros. Entre outros aspectos, a entidade 

deve demonstrar a existência de mercado para os produtos do ativo intangível ou para o próprio ativo 

intangível ou, caso este se destine ao uso interno, a sua utilidade; 

(e) disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu 

desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e  

(f) capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo intangível 

Fonte: CPC 04 (2010, p. 17) 

 

Na fase de pesquisa, a empresa muitas vezes não tem como demonstrar se aquele 

investimento que está sendo feito terá viabilidade econômica no futuro, pois as pesquisas 

envolvem a busca de novos conhecimentos, de alternativas de materiais ou processos, e 

podem não se concretizar, por isso todos os gastos realizados durante essa fase devem ser 

reconhecidos como despesa. Mas quando se inicia a fase de desenvolvimento do novo 

produto, a companhia tem maiores condições para saber se terá viabilidade técnica e 

financeira para concluir o projeto e como ele poderá gerar benefícios econômicos futuros para 

ela, se pela comercialização ou pelo uso em suas operações. Além disso, nessa fase a empresa 

poderá determinar com mais confiabilidade quais os custos atribuíveis ao ativo intangível. 

Entretanto, quando a empresa tiver segurança da viabilidade econômica do projeto, mesmo 

assim, não poderá reconsiderar como custo o valor que tiver sido reconhecido como despesa 

anteriormente.  

Ao atender todos essas condições, a empresa poderá reconhecer em seu balanço os 

gastos com intangíveis em desenvolvimento, que são mensurados inicialmente pelo seu custo. 

Segundo o CPC 04 (2010, p. 18), esse custo “se restringe à soma dos gastos incorridos a partir 

da data em que o ativo intangível atende aos critérios de reconhecimento”. Ou seja, o custo do 

ativo intangível gerado internamente só envolve os gastos realizados a partir da fase de 
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desenvolvimento e somente quando a entidade comprove sua capacidade de gerar benefícios e 

possa mensurá-los com segurança.  

O custo do ativo em desenvolvimento inclui somente os gastos diretamente atribuíveis, 

essenciais para a criação, produção e preparação do ativo, até que esteja pronto para o uso da 

administração, como os custos de benefícios a empregados relacionados à geração do ativo 

intangível e os custos dos empréstimos adquiridos para desenvolver o ativo durante o período 

de seu desenvolvimento, conforme disposto do CPC 20 – Custos de Empréstimos. Todavia, 

não faz parte do seu custo nem os gastos com treinamento de pessoal para operar o ativo nem 

os gastos decorrentes de ineficiências ou prejuízos operacionais ocorridos antes de o ativo 

ficar pronto. 

Quanto à sua mensuração após o reconhecimento inicial do ativo, a entidade deve 

realizar anualmente o Teste de Impairment, independentemente de haver indícios de perda, 

mantendo os ativos intangíveis em desenvolvimento sempre mensurados de acordo com o seu 

valor recuperável, pois dessa maneira a entidade comprova sua capacidade de gerar benefícios 

futuros. 

 

2.5.4 Mensuração após o Reconhecimento e Amortização 

 

Assim como o Ativo Imobilizado, o CPC 04 (2010) determina que a mensuração após 

o reconhecimento inicial dos ativos intangíveis deve ser feita pelo método do custo ou pelo 

método de reavaliação. No Brasil, como a reavaliação de ativos é proibida pela Lei 11.638/07, 

essa mensuração só pode ser feita com base no custo, deduzido do valor da amortização e da 

perda referente à redução ao valor recuperável. Assim, todos ativos intangíveis estão sujeitos 

ao Teste de Impairment.  

Todavia, a mensuração subsequente dos ativos intangíveis depende da condição da sua 

vida útil, que pode ser definida ou indefinida (IUDÍCIBUS et al. 2010; CPC 04, 2010). Para 

os ativos que possuem vida útil definida, ou seja, que pode ser determinada com segurança, é 

necessário amortizar o seu valor. Por sua vez, para os ativos intangíveis cuja vida útil não 

pode ser medida com confiabilidade, não se utiliza essa abordagem, ficando somente sujeitos 

ao teste de recuperabilidade de ativos, que deve ser feito anualmente, independentemente de 

haver indícios de perda.  

Assim como a depreciação, a amortização é uma alocação de custo feita 

periodicamente dentro do período que se espera obter benefícios futuros, porém, dos ativos 
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intangíveis. Portanto, não é uma forma de mensuração.  De acordo com o CPC 04 (2010), a 

entidade deve considerar um valor residual nulo para os ativos intangíveis que tiverem vida 

útil limitada, salvo se houver um mercado ativo para ele no fim de sua vida útil ou se houver 

um acordo com um terceiro para comprá-lo após esse período. 

 

2.5.5 Estimativa da Vida útil do Ativo Intangível 

 

No que diz respeito à vida útil, Iudícibus et al (2010, p. 267) afirmam que: 

 
No momento de registro inicial do intangível adquirido, a entidade deve envidar 

seus melhores esforços para julgar se o ativo possui vida útil definida e para 

delimitar sua temporalidade. Projeções econômicas acerca da performance do 

intangível, dentro de bases imparciais, são aconselhadas inclusive para definir as 

cotas de amortização. 

 

Portanto, se houver a possibilidade de se limitar a vida útil de um ativo intangível, a 

empresa tem a obrigação de fazê-lo, não podendo ignorá-la. Tanto a vida útil quanto o método 

de amortização deve ser revisado anualmente.  

No que tange ao teste de Impairment, Iudícibus et al. (2010, p. 267) denotam que 

“independente da natureza do intangível [...] sua mensuração está limitada ao seu valor 

recuperável”. Essa afirmação tem o amparo da norma contábil vigente, que exige a 

mensuração dos ativos de acordo com sua capacidade de gerar benefícios.  

O goodwill, obviamente, não pode ser mais amortizado contabilmente, contudo, as 

empresas podem amortizá-lo e deduzir a parcela do lucro tributável, como permite a 

legislação fiscal vigente (IUDÍCIBUS et al., 2010). Porém, com a adoção das IFRS, esse ágio 

passou a sofrer o teste de redução ao valor recuperável, o qual deve ser feito no mínimo 

anualmente, ou sempre que houver indícios de que seu valor contábil não esteja refletindo a 

sua capacidade de gerar benefícios.  

 

2.5.5.1 Intangível Sem Vida Útil Definida 

 

Ao determinar a vida útil de um ativo intangível, a entidade deve observar os seguintes 

fatores que são relevantes para essa avaliação: 
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Quadro 3: Fatores para a determinação da vida útil dos Ativos Intangíveis 

Fatores para a determinação da vida útil dos Ativos Intangíveis 

(a) a utilização prevista de um ativo pela entidade e se o ativo pode ser gerenciado eficientemente por outra 

equipe de administração.  

(b) os ciclos de vida típicos dos produtos do ativo e as informações públicas sobre estimativas de vida útil de 

ativos semelhantes, utilizados de maneira semelhante. 

(c) obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo. 

 (d) a estabilidade do setor em que o ativo opera e as mudanças na demanda de mercado para produtos ou 

serviços gerados pelo ativo. 

(e) medidas esperadas da concorrência ou de potenciais concorrentes. 

(f) o nível dos gastos de manutenção requerido para obter os benefícios econômicos futuros do ativo e a 

capacidade e a intenção da entidade para atingir tal nível. 

(g) o período de controle sobre o ativo e os limites legais ou similares para a sua utilização, tais como datas de 

vencimento dos arrendamentos/locações relacionados. 

(h) se a vida útil do ativo depende da vida útil de outros ativos da entidade. 

Fonte: CPC 04 – Ativo Intangível (2010, p. 24)  

 

Como visto acima, a avaliação da vida útil de um ativo intangível envolve a análise de 

diversos fatores que contribuem para a sua identificação, como o tempo que a empresa espera 

utilizar o ativo, o tempo de duração de uma licença ou contrato, a obsolescência tecnologia e 

sua dependência de outros ativos.  

Percebe-se que a análise deve ser profunda e contemplar todos os fatores que deem 

subsídio para a empresa possa identificar a vida útil do ativo intangível, entretanto, mesmo 

com todos esses esforços, existem situações em que a empresa não consegue limitar o período 

durante o qual os ativos intangíveis poderão gerar retorno para ela. Nessas situações, que 

ocorrem somente quando esgotadas todas as outras possibilidades, os ativos são considerados 

Ativos sem vida útil definida. 

O CPC 04 (2010, p. 24) estabelece que: 

O termo “indefinida” não significa “infinita”. A vida útil de ativo intangível deve 

levar em consideração apenas a manutenção futura exigida para mantê-lo no nível de 

desempenho avaliado no momento da estimativa da sua vida útil e capacidade e 

intenção da entidade para atingir tal nível. A conclusão de que a vida útil de ativo 

intangível é indefinida não deve estar fundamentada em uma previsão de gastos 

futuros superiores ao necessário para mantê-lo nesse nível de desempenho. 

 

Dessa forma, a vida útil de um ativo intangível é considerada indefinida quando não se 

é possível estimar o período em que ele pode gerar fluxos de caixa futuros para a entidade, e 

não porque ele tem duração infinita, mesmo não sabendo por quanto tempo poderá ser 

utilizada.  
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A vida útil desses ativos deve ser revisada periodicamente para verificar se as 

circunstâncias que a tornam indefinida ainda existem. Caso a vida útil passe a ser 

determinável, a entidade deve passar a amortizar o valor desse ativo e contabilizar essa 

alteração como mudança de política contábil. Os ativos de vida útil indefinida, apesar de não 

serem amortizados, estão sujeitos ao Teste de Impairment, que deve ser realizado anualmente 

ou sempre que houver evidências de redução do seu valor recuperável.  

 

2.6 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT) 

 

2.6.1 Conceitos Iniciais 

 

O Impairment Test ou Teste de Recuperabilidade de ativos, ou ainda, Teste de 

Redução ao Valor Recuperável tem o propósito de garantir que o valor contábil dos ativos, 

principalmente dos ativos de longa duração, não exceda seus valores de recuperação, 

considerando como base de mensuração seu valor justo líquido de vendas ou seu valor de uso. 

É uma prática importante, porque reflete nas demonstrações financeiras a forma que a 

administração enxerga o negócio em relação à sua capacidade de gerar fluxos de caixa 

futuros, o que contribui significativamente para as tomadas de decisão dos stakeholders. 

O Impairment Test é regulado pelo FASB desde 1995, a partir do Financial 

Accounting Standards (FAS) 121 – Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and 

for Long-Lived Assets to Be Disposed Of, que foi substituído em 2001 pelo FAS 144 – 

Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets. Também é regulamentado 

pelo IASB desde 1998 através do IAS 36 – Impairment of Assets, o qual vem sofrendo 

aditamentos ao longo dos anos, incorporando novos procedimentos sobre Impairment. 

Segundo Martins (2010), antes dessa regulamentação, as empresas estavam 

registrando perdas extraordinárias relacionadas a seus ativos. De acordo com Zucca e 

Campbell (1992), na década de 80, o crescente número de perdas e baixas de ativos 

registrados nas demonstrações financeiras chamou a atenção do mercado financeiro e dos 

órgãos de regulação contábeis. Notou-se que essa desvalorização exacerbada dos ativos podia 

ser uma prática discricionária utilizada por muitos gestores, o que influenciava 

significativamente os lucros e, consequentemente, a decisão dos investidores, 
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comprometendo, dessa forma, a confiabilidade dos relatórios financeiros (ZUCCA; 

CAMPBELL, 1992).  

Assim, a regulamentação do Impairment serviu como um “freio” para impedir ou, pelo 

menos, minimizar possíveis gerenciamentos de resultados. Todavia, a verificação da 

recuperabilidade dos ativos já era uma prática utilizada por empresas europeias e americanas. 

Existiram diversas jurisdições europeias que orientavam a comparação do valor contábil dos 

ativos com o seu valor de mercado, mas que não foram completamente seguidas (EPSTEIN; 

JERMAKOWICZ, 2008, apud MARTINS, 2010). 

No Brasil, esse conceito foi introduzido somente em 2007, com a adoção das IFRS, 

por meio do pronunciamento contábil CPC 01 - Redução ao valor recuperável dos Ativos, que 

é correlato ao IAS 36. Tal pronunciamento sofreu uma revisão em 2010. Apesar de o 

Impairment ser considerado uma novidade para os contadores brasileiros, Iudícibus et al. 

(2010, p. 235) afirmam que “essa regra é muito antiga, apenas vinha, aparentemente, sendo 

esquecida”. Isso porque, segundo os autores, o conceito de Provisão para Devedores 

Duvidosos expresso na Lei 6.404/76 advém da ideia de teste de redução ao valor recuperável, 

neste caso, redução ao valor recebível; bem como a regra de “custo ou mercado, dos dois, o 

menor” para avaliar os estoques. Entretanto, na referida lei não havia nenhum procedimento 

específico para o ativo imobilizado e diferido, exceto a depreciação e a amortização, que se 

referem à alocação de custo e não à mensuração de ativos, o que mantinha esses ativos 

mensurados pelo seu valor de custo menos a depreciação. 

O CPC 01, assim como os demais pronunciamentos, foi aprovado tanto pela CVM 

quanto pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Segundo o referido pronunciamento, 

todos os ativos estão sujeitos a essa avaliação, porém, esta norma se aplica aos ativos não 

financeiros, dentre eles os mais relevantes: Ativo Imobilizado e Intangível. 

No caso do ativo imobilizado, dada a sua relevância em algumas empresas, esta 

avaliação pode trazer impactos significativos nos balanços patrimoniais, 

especialmente em cenários de crise financeira ou expectativa de não continuidade 

das operações de determinada linha de produção, por exemplo. (ERNEST & 

YOUNG, 2010, p. 13) 

 

 Segundo o CPC 01 (2010), se o valor contábil de um ativo for maior que o seu valor 

recuperável, seja pelo uso ou pela venda, a entidade deve reconhecer essa perda, reduzindo-o 

ao seu valor de recuperação. Assim, havendo algum indício dessa “imparidade” de valores, o 

ativo deverá passar pelo teste de impairment, e se confirmada a perda, a entidade tem o dever 

de fazer um ajuste para perdas por desvalorização, reconhecendo-as diretamente no resultado. 
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Essa prática é necessária, pois os ativos registrados pelo custo tendem a perder parte 

de seu valor econômico devido a uma série de fatores como obsolescência, avanço 

tecnológico, queda de valor de mercado, e até mesmo, o mau uso. Dessa forma, os ativos 

podem não refletir sua capacidade de gerar benefícios à entidade, o que influencia 

significantemente as decisões dos investidores (KING, 1994; LISBOA; SCHERER, 2000; 

POON, 2004; RAUPP; BEUREN, 2009; RAMANNA, 2013). Nesse sentido, Fuji e Slomski 

(2003, p. 39) afirmam que “os custos históricos não expressam o valor econômico dos ativos 

e, mesmo que atualizados, representam, no máximo, o valor de desembolso na data de 

aquisição dos mesmos”. 

Essa mudança não se aplica somente às empresas do setor privado. A convergência da 

contabilidade pública brasileira às Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público, 

conhecidas como International Public Sector Accounting Standard (IPSAS), trouxe, por meio 

das IPSAS 26 e 21, os procedimentos para Redução ao Valor Recuperável dos Ativos 

geradores e não geradores de caixa, respectivamente. Além disso, desde 2013, as Pequenas e 

Médias Empresas (PMEs) também estão obrigadas a adotar o impairment para mensurar os 

seus ativos. Percebe-se então que a adequação aos novos procedimentos de reconhecimento e 

mensuração dos ativos de longa duração é realidade em todas as organizações, seja ela pública 

ou privada. 

O CPC 01 é uma norma complexa, porque exige um conhecimento técnico profundo 

das operações do negócio e amplo conhecimento de economia e de finanças, uma vez que 

envolve questões micro e macroeconômicas de mercado que afetam a companhia. Por isso, as 

organizações precisam de pessoal qualificado, tanto para obter as informações internas, como 

a capacidade de retorno dos bens tangíveis utilizados nas operações, quanto as informações 

externas, como as premissas econômicas que influenciam a capacidade da entidade gerar 

retorno para os seus investidores. Sobre esse aspecto, Petersen e Plenborg (2007, p. 4) 

afirmam que: 

O IAS 36 é uma norma complexa e requer conhecimento especial sobre técnicas de 

avaliação. Produtores de informações contábeis (empresas) e seus consultores 

financeiros devem possuir as competências técnicas necessárias (por exemplo, ser 

capaz de aplicar modelos de avaliação) e especialização econômica (por exemplo, 

fazer suposições orçamento justo) que é necessário para realizar testes de 

imparidade. 

 

Outra questão importante sobre o CPC 01 é o alto nível de arbitramento da 

administração que está envolvido em todo o processo, desde a identificação das unidades 
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geradoras de caixa às escolhas das taxas utilizadas no cálculo dos fluxos de caixa descontados 

que definem o valor de uso dos ativos. O teste de Impairment é uma área em que é necessário 

um julgamento significativo e as condições atuais do mercado só aumentam a complexidade 

envolvida (KPMG, 2010, p. 1). 

A esse respeito, um estudo português realizado por Carvalho, Rodrigues e Ferreira 

(2013) analisou a relevância das perdas de impairment do goodwill (reguladas pelo IAS/IFRS) 

em sociedades portuguesas com ações cotadas na Euronext Lisboa, entre 2005 e 2012, a fim 

de verificar se a crise econômica, iniciada 2008, tem aumentado a frequência e o volume 

dessas perdas. Os resultados evidenciaram que, ao contrário do que se esperava, atual crise 

que o país está vivendo não tem acarretado um aumento significativo das perdas do goodwill, 

concluindo que “a decisão de reconhecimento daquelas perdas pode estar a ser influenciada, 

não apenas por fatores econômicos, mas também por interesses da gestão, aproveitando 

alguma discricionariedade permitida nas normas contabilísticas que regulam o goodwill.” 

(CARVALHO; RODRIGUES; FERREIRA, 2013, p. 2). Esse estudo sugere que o alto 

julgamento permitido pelo CPC 01 propicia atos discricionários da gestão. 

De todos os novos pronunciamentos contábeis, o CPC 01 é um dos mais complexos e 

refertos de julgamento, e isso talvez explique porque foi o CPC mais debatido nos primeiros 

trabalhos envolvendo as IFRS. Segundo o estudo de Garcia et al. (2015), que teve como 

proposta verificar quais foram os CPCs mais abordados nos artigos publicados, entre 2009 e 

2013, nos principais congressos de contabilidade no Brasil - USP, ENANPAD e ANPCONT, 

e concluiu que o CPC 01 foi o mais citado, com 8,91% de participação nas pesquisas 

realizadas. 

O CPC 01 é, com certeza, uma das mudanças mais importantes trazidas pela adoção 

das IFRS e sua aplicação exige a reestruturação de procedimentos, principalmente, os 

relacionados ao controle do ativo imobilizado. 

  
Considerando a amplitude das mudanças na forma de tratamento do grupo de ativo 

imobilizado, as empresas terão que unir esforços no sentido de aprimorar seus 

controles internos, sistêmicos ou não, assim como aumentar a interação entre áreas 

da empresa, fundamental para garantir um processo de transição e posterior 

gerenciamento de forma eficiente desses ativos (ERNEST & YOUNG, 2010, p. 13). 

 

2.6.2 Mensuração do Valor Recuperável de Ativos 
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O CPC 01 estabelece procedimentos para a aplicação do teste de recuperabilidade 

somente dos ativos que não possuem um pronunciamento específico, dessa forma, estoques, 

ativos biológicos e ativos decorrentes de contratos de construção, dentre outros, não estão 

sujeitos a este pronunciamento. Contudo, os ativos registrados no grupo Imobilizado e 

Intangível estão sujeitos a ele, inclusive o goodwill. 

Segundo o CPC 01 (2010, p. 6), “valor recuperável de um ativo ou de unidade 

geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o 

seu valor em uso”. Só é considerado justo o valor negociado entre partes conhecedoras e 

independentes em condições normais de mercado. O valor de uso representa o valor presente 

dos fluxos de caixa futuros esperados com o uso do ativo. Portanto, fica ao critério da 

entidade escolher entre estimar o valor justo líquido de venda e o valor dos fluxos de caixa 

descontados para realizar o teste de impairment, estimando um não há necessidade de se 

estimar o outro, se não for comprovada a imparidade. Caso contrário, a entidade deverá 

verificar qual é o maior valor entre os dois para considerar como o valor recuperável do ativo.  

Porém, há situações em que não é possível determinar o valor justo de um ativo ou de 

uma unidade geradora de caixa. Segundo Iudícibus et al. (2010), isso ocorre porque pode não 

existir um mercado ativo para o imobilizado, e portanto, não se ter uma base confiável para 

avaliar o valor de venda em condições normais, ou ainda, o imobilizado pode ter 

características sui generis às operações da empresa que o possui, não tendo potencial para 

negociação. Nesses casos, o valor presente dos fluxos de caixa futuros do ativo pode ser usado 

para representar seu valor recuperável. 

O valor justo difere do valor em uso. O valor justo reflete as premissas que os 

participantes do mercado utilizam ao precificar o ativo. Por outro lado, o valor em 

uso reflete os efeitos de fatores que podem ser específicos para a entidade e não 

aplicáveis às entidades de modo geral. (CPC 01, 2010, pp. 16-17) 

 

Por isso, o valor de uso pode ser mais apropriado para a companhia para estimar o 

valor recuperável dos ativos. Iudícibus et al. (2010) afirma que, no caso do Imobilizado, os 

ativos podem ter maior capacidade de gerar benefícios futuros pelo seu uso do que pela sua 

venda. Isso porque o uso de um determinado ativo em conjunto com outros pode aumentar 

sua capacidade de gerar benefícios para a entidade, superando o valor que pode ser adquirido 

com sua venda.  

Determinar o valor em uso é um processo complexo e está cercado de alto grau de 

julgamento profissional (MAGALHÃES; SANTOS; COSTA, 2009, p. 304). Para estimar o 
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valor em uso de um ativo, a entidade deve primeiro estimar as futuras entradas e saídas de 

caixa decorrentes do uso contínuo do ativo e de sua baixa final, para depois aplicar a taxa de 

desconto apropriada. Esse cálculo deve refletir: 

(a) estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com esse 

ativo; (b) expectativas acerca de possíveis variações no montante ou no período de 

ocorrência desses fluxos de caixa futuros; (c) valor do dinheiro no tempo, 

representado pela atual taxa de juros livre de risco; (d) preço pela assunção da 

incerteza inerente ao ativo (prêmio); e (e) outros fatores, tais como falta de liquidez, 

que participantes do mercado iriam considerar ao precificar os fluxos de caixa 

futuros esperados da entidade, advindos do ativo.  (CPC 01, 2010, p. 12) 

   

Para isso, a entidade deve basear suas projeções em premissas econômicas que afetam 

o negócio e o ativo, considerando sua vida útil remanescente, bem como em seus orçamentos 

financeiros projetados para o período de cinco anos. A taxa de desconto mais adequada a ser 

utilizada, nesse casso, é a soma da taxa livre de risco mais a taxa de risco (prêmio) que o 

mercado atribuiria ao tipo de ativo. 

Nota-se que a aplicação do teste de impairment requer um conhecimento amplo em 

finanças e economia, para que as projeções sejam feitas considerando todas as vaiáveis 

econômicas que influenciam o negócio, exigindo mais da área financeira do que da 

contabilidade em si. Além disso, é uma prática que demanda muito juízo da administração.  

 

2.6.3 Unidade Geradora de Caixa (UGC) 

 

Segundo o CPC 01 (2010), o valor recuperável deve ser estimado para cada uma das 

unidades que geram caixa. Mas, se não for possível avaliar cada ativo individualmente, a 

entidade deve determinar o valor recuperável da unidade geradora de caixa (UGC) a qual o 

ativo pertence. UGC “é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, 

entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos 

ou outros grupos de ativos” (CPC 01, 2010, p. 5). Distingue-se da unidade de propriedade, 

porque esta se refere a cada unidade reconhecida pela entidade como um ativo imobilizado, 

podendo ser parte de um ativo, como peças de reposição ou acessórios. Muitas vezes um ativo 

só gera caixa quando combinado com outros ativos, o que o torna parte de uma UGC. 

Uma UGC é identificada com base nas entradas e saídas de caixa geradas por ela, 

independentemente de outros ativos. Para isso: 
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[...] a entidade deve considerar vários fatores, incluindo a maneira como a 

administração monitora as operações da entidade (tais como: por linhas de produto, 

linhas de negócios, localidades individuais, áreas distritais ou regionais) ou a 

maneira como a administração toma decisões sobre a continuidade ou a baixa dos 

ativos e operações da entidade. (CPC 01, 2010, p. 20) 

 

O CPC 01 orienta que, quando parte da produção de um ativo ou grupos de ativos é 

transferida para outras unidades, a empresa deve segregar a UGC se essa produção gerada 

tiver mercado ativo. Ou seja, naquelas produções que são feitas em estágios, se a produção 

realizada em um determinado estágio puder ser vendida no mercado, significa que aqueles 

ativos geram caixa independente dos ativos dos demais estágios de produção, o que os tornam 

uma UGC. 

O ideal seria estimar o valor recuperável de cada UGC que gera caixa 

individualmente, mas isso pode não ser viável devido ao grande volume de máquinas e 

equipamentos que uma companhia pode possuir, o que torna o processo de identificação 

extremamente trabalhoso e custoso. Além disso, é necessário levar em consideração como a 

administração toma suas decisões, que geralmente são baseadas em unidades de negócio, por 

segmentos ou linhas de produção. Por isso, muitas companhias identificam cada segmento 

como um UGC. Iudícibus et al. (2010, p. 235) afirma que “a entidade deve exercer 

julgamento para identificar a unidade geradora de caixa à qual um ativo pertence, 

considerando todos os aspectos relevantes de suas operações.” 

O valor contábil da UGC inclui somente o valor contábil dos ativos diretamente 

alocados nela e que podem gerar fluxos de caixas futuros para determinar o seu valor de uso. 

O valor contábil de nenhum passivo pode ser considerado, salvo se o valor recuperável da 

UGC não puder ser mensurado sem considerá-lo (CPC 01, 2010). 

Cada UGC pode conter ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), ativos 

intangíveis com vida útil indefinida e ativos intangíveis em desenvolvimento, que devem ser 

aplicado impairment anualmente. E o ativo imobilizado e demais ativos com vida útil 

definida, quando houver indícios, não obrigando a realizar anualmente. Se não houver 

indícios de perda que demonstrem a possibilidade de perda, a empresa não precisa adotar. Os 

indícios devem ser verificados anualmente, e para as companhias abertas, trimestralmente.  

 

2.6.4 Evidências de Redução ao Valor Recuperável 
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O Teste de Impairment deve ser realizado no mínimo anualmente para os ativos 

intangíveis sem vida útil definida, os intangíveis em desenvolvimento e o ágio de expectativa 

de rentabilidade futura, mas para os demais ativos, ele deve ser aplicado sempre que houver 

evidências de que esses ativos perderam significativamente a sua representatividade 

econômica. 

As entidades devem verificar pelo menos ao fim de cada exercício se há indícios de 

perda de recuperabilidade de ativos e, para isso, devem observar fontes internas e externas 

que possam indicar a existência de imparidade, conforme a seguir: 

 

Quadro 4: Fontes de Evidências de Redução do Valor Recuperável de Ativos 

Fontes de Evidências de Redução do Valor Recuperável de Ativos 

a)   Fontes Externas de Informação 

 Sinais observáveis de que houve redução significativa do valor do ativo, além do esperado com o passar do 

tempo ou o uso normal; 

 Alterações significativas ocorridas no mercado, na economia ou no ambiente tecnológico ou legal, durante o 

período, que afetaram negativamente o mercado em que a entidade atua ou no qual o ativo é utilizado, bem 

como mudanças que ocorrerão em um futuro próximo; 

 Aumento no período das taxas de juros de mercado ou de outras taxas de mercado de retorno sobre 

investimentos, que possam afetar a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo, 

diminuindo significativamente o valor recuperável do ativo;  

 Valor das ações no mercado menor que o valor contábil do patrimônio líquido da entidade. 

b) Fontes Internas de Informação 

 Evidência de danos físicos ou de obsolescência de um ativo;  

 Alterações significativas na forma de uso do ativo para a entidade, como ociosidade, ou inatividade do ativo, 

planos para descontinuidade ou para reestruturação operacional, planos para realização de baixa antecipada 

do ativo ou reavaliação da vida útil do ativo, mudando de vida indefinida para vida útil definido; 

 Sinais, decorrentes de relatórios internos, que assinalem que o desempenho econômico de um ativo é ou será 

pior que o esperado.  

Fonte: O CPC 01 (2010, p. 8) 

 

Na existência de quaisquer sinais acima mencionados, a empresa tem o dever de 

realizar o teste de impairment.  

As evidências internas são obtidas dentro da própria organização, por exemplo: 

existência de estudos internos que demonstrem que o desempenho do ativo será menor que o 

esperado, como uma queda brusca no volume de vendas, o que indica a possibilidade de 

ociosidade do bem; indícios de obsolescência ou danos físicos do ativo; indicação de que a 
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administração pretende descontinuar alguma planta ou baixar ou deixar inativo algum ativo. 

Eventos como esses apontados influenciam os fluxos de caixa esperados por esses ativos. 

As evidências externas, por sua vez, carecem de maior atenção da administração, 

porque envolvem fatores mercadológicos e econômicos, os quais a entidade não tem domínio. 

Por exemplo, uma queda significativa do valor de mercado das ações é um indício forte de 

imparidade, porque presume a redução do valor econômico dos ativos da companhia, ou seja, 

a perda de capacidade de gerar retorno para os acionistas. Cabe, então, à entidade verificar se 

o valor do seu patrimônio líquido está maior que o seu valor no mercado acionário, se isso se 

confirmar, a empresa deve reconhecer a perda.  

Um aumento expressivo das taxas de juros do mercado em que atua a companhia 

também pode significar redução do valor recuperável dos ativos, haja vista que a taxa de 

retorno esperada pelos investidores pode não se realizar. Outra evidência externa que deve ser 

analisada é se houve uma diminuição considerável no valor de mercado do ativo, como por 

exemplo o valor de um imóvel em uma área de risco ou o lançamento de uma nova 

tecnologia, o que reduz a demanda pela tecnologia antiga.  

Também é necessário observar se ocorreram mudanças significativas no cenário 

econômico da região em que opera a empresa e onde o ativo é utilizado, por exemplo, se um 

determinado país embargar a importação de um produto específico de algum país, as 

empresas produtoras desse produto que estão no país que sofreu o embrago deverão analisar 

qual será o impacto disso nas suas operações. Se o país importador é um cliente importante, 

com certeza esse evento terá um reflexo negativo nas operações desta organização, que vai ter 

que estudar a situação: quanto tempo vai durar esse embargo? Será que haverá necessidade de 

ter que reduzir o ritmo de produção? A concorrência no mercado interno vai aumentar e os 

preços podem cair, como a empresa vai lidar com isso? A empresa vai vender menos naquele 

período, ou seja, não vai dar o retorno esperado para os investidores, assim, a entidade deve 

ajustar seu fluxo de caixa esperado para aquele período e, se identificar imparidade, deve 

reconhecer a perda. 

Além desses indícios, as empresas investidoras podem obter indicação de imparidade 

através dos dividendos recebidos de controladas, de empreendimentos controlados em 

conjunto e de coligadas, onde, segundo o CPC 01 (2010, p. 8), a entidade pode observar se o 

valor contábil do investimento expresso nas demonstrações contábeis separadas é maior que o 

valor contábil líquido dos ativos da investida reconhecido nas demonstrações consolidadas, 

incluindo o goodwill; ou ainda, se o valor do dividendo supera o total de lucro abrangente da 

investida quando o dividendo é declarado. 
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Percebe-se, então, que são muitos fatores que influenciam a decisão pela aplicação ou 

não do teste de impairment para os bens que não estão sujeitos ao teste anualmente, e, por 

isso, é uma área que envolve alto grau de julgamento da administração.  

 

2.6.5 Perdas e Reversão de Perdas por Desvalorização 

 

Se, ao realizar o teste de recuperabilidade, a entidade verificar que o valor contábil 

excede o valor recuperável do ativo, esta deve reconhecer a diferença como perda por 

desvalorização.  

Para os ativos individuais, a perda por desvalorização deve ser reconhecida no 

resultado. Caso o bem tenha sofrido alguma reavaliação, esse valor deve ser diminuído do 

saldo da reavaliação. Mas como no Brasil, a lei proíbe a reavaliação de ativos, a perda por 

desvalorização sempre será reconhecida diretamente no resultado do exercício. 

Quanto ao reconhecimento de perdas por desvalorização de uma unidade geradora de 

caixa, primeiro deve-se reduzir o valor contábil de qualquer ágio por expectativa de 

rentabilidade futura (goodwill) alocado à ela, e só então reduzir o valor dos outros ativos da 

unidade proporcionalmente ao valor contábil de cada ativo que a compõe. 

Após o reconhecimento de perdas por desvalorização de um ativo, a entidade deverá 

ajustar a suas taxas de depreciação, amortização ou exaustão para alocar o valor contábil 

revisado, de acordo com a sua vida útil remanescente. 

A perda por desvalorização pode ser revertida caso os motivos para o seu 

reconhecimento deixem de existir. Segundo Iudícibus et al. (2010), essa reversão representa 

um aumento potencial de geração de benefícios econômicos futuros do ativo. Assim como a 

perda por desvalorização é reconhecida no resultado, sua reversão também é.  

Contudo, as perdas por desvalorização do goodwill não podem ser revertidas, isso 

porque, segundo o CPC 01 (2010, p. 32): 

Qualquer aumento no valor recuperável do ágio pago por expectativa de 

rentabilidade futura (goodwill) nos períodos subsequentes ao reconhecimento de 

perda por desvalorização para esse ativo é equivalente ao reconhecimento de ágio 

por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente (goodwill gerado 

internamente) e não reversão de perda por desvalorização reconhecida para o ágio 

pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill).   
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Assim como para verificar se houve indícios de redução do valor recuperável dos 

ativos, a entidade deve observar fontes externas e internas para averiguar se as condições que 

levaram ao reconhecimento da perda por desvalorização ainda existem. O CPC 01 (2010) lista 

as seguintes situações: 

Quadro 5: Fontes de Evidências de Aumento do Valor Recuperável de Ativos 

Fontes de Evidências de Aumento do Valor Recuperável de Ativos 

a) Fontes Externas de Informação 

 Sinais observáveis de que tenha ocorrido aumento significativo do valor do ativo durante o período; 

 Alterações significativas ocorridas no mercado, na economia ou no ambiente tecnológico ou legal, durante o 

período, que afetaram positivamente o mercado em que a entidade atua ou no qual o ativo é utilizado, bem 

como mudanças que ocorrerão em um futuro próximo; 

 Diminuição das taxas de juros de mercado ou de outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos, as 

quais influenciaram a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso do ativo, o que pode ter elevado 

seu valor recuperável significativamente. 

b) Fontes Internas de Informação  

 Alterações significativas na forma de uso do ativo para a entidade, como gastos incorridos no período que 

tenham melhorado o desempenho do ativo ou reestruturado a operação que o ativo pertence, aumentando 

sua capacidade de gerar benefícios; 

 Sinais, decorrentes de relatórios internos, que assinalem que o desempenho econômico de um ativo é ou será 

melhor que o esperado.  

Fonte: O CPC 01 (2010, pp. 31-32) 

 

Dessa forma, se os eventos que provocaram a redução do valor recuperável dos ativos 

deixarem de existir, esse valor pode ter sido recuperado. Por exemplo, se o valor de mercado 

do bem aumentar ou se as taxas de juros que influenciam a capacidade de retorno para do 

negócio diminuírem, a entidade deve realizar novamente o teste de impairment, e se o valor 

recuperável do ativo tiver aumentado, a perda reconhecida anteriormente deverá ser revertida. 

 

2.6.6 Divulgação  

 

A divulgação das informações sobre o impairment pode ser feita por classes de ativos 

(agrupamento de ativos de natureza e uso similares). Segundo o CPC 01 (2010) devem ser 

divulgas informações sobre o montante das perdas e reversão de perdas ocorridas no período e 
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as circunstâncias que levaram ao seu reconhecimento, tanto para os ativos individuais como 

para as unidades geradoras de caixa, indicando a linha da Demonstração do Resultado do 

Exercício em que ela foi alocada.  

É necessário informar também se valor recuperável do ativo ou da UGC é o seu valor 

justo líquido das despesas de vendas ou o seu valor de uso. Se for o primeiro, a entidade deve 

informar o nível da hierarquia do valor justo (de acordo com o CPC 46) e as técnicas de 

avaliação utilizadas e o pressuposto-chave que levou à administração determinar aquele valor. 

Porém, se for o valor de uso, é necessário informar a taxa de desconto utilizada no ano 

corrente e no ano anterior (se tiver sido utilizado também o valor de uso). 

 

A entidade é encorajada a divulgar as premissas utilizadas para determinar o valor 

recuperável de ativos (unidades geradoras de caixa) durante o período. Entretanto, o 

item 134 exige que a entidade divulgue informações acerca das estimativas 

utilizadas para mensurar o valor recuperável de uma unidade geradora de caixa 

quando o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou o ativo 

intangível de vida útil indefinida estiver incluído no valor contábil da unidade. (CPC 

01, 2010, p. 36) 

 

Para as unidades geradoras de caixa que incluem goodwill ou ativo intangível com 

vida útil indefinida, as entidades devem divulgar o valor contábil dos dois separadamente, 

bem como se o valor recuperável é o valor justo liquido das despesas de venda ou o valor de 

uso.  

Se for utilizado o valor de uso, a companhia deve informar cada premissa-chave que a 

empresa tenha se baseado para projetar o fluxo de caixa, as abordagens utilizadas, o período 

projetado, a taxa de crescimento utilizada e a taxa de desconto aplicada nas projeções. Se o 

valor recuperável for o valor justo líquido das despesas de venda, a entidade deve divulgar 

qual foi a metodologia utilizada para determiná-lo. Mas se ele tiver sido projetado através de 

um fluxo de caixa, a empresa deve atender os mesmo quesitos exigidos para o valor de uso. 

Porém, se for o valor justo, a entidade deve informar o nível hierárquico do valor justo 

determinado e as técnicas de avaliação utilizadas e, se o preço tiver sido cotado para a unidade 

idêntica, é necessário informar as premissas que a administração se baseou e a abordagem 

utilizada para sustentá-las: se informações históricas, informações externas, etc. 

Em resumo, se a entidade realizar o teste de impairment, seja para itens do imobilizado 

ou intangível, deve informar nas notas explicativas as premissas. 

Nota-se que o CPC 01 exige uma divulgação ampla das informações acerca do 

impairment, as quais devem ser expressas nas notas explicativas das demonstrações 
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financeiras publicadas pelas entidades. Porém, estudos empíricos sobre essa prática apontam 

que muitas organizações não têm veiculado essas informações da forma requerida. 

Lucena et al. (2009), por exemplo, realizou uma pesquisa para analisar de forma 

empírica as informações evidenciadas nas notas explicativas dos doze maiores bancos do 

Brasil, nas demonstrações financeiras no período de 2007 e 2008, e como resultado, foi 

constatada a insuficiência de informação sobre a aplicação do teste de imparidade. 

Em mais um estudo, Reis et al. (2013) buscaram verificar se as informações relativas 

ao teste de Impairment evidenciadas pelas empresas do setor siderúrgico brasileiro eram 

adequadas, com base no triênio 2008-2010, e concluíram que estas empresas apresentaram 

informações mais descritivas que explicativas, “apresentando-se mais como uma réplica do 

que trata o CPC 01 do que uma representação clara da realidade das empresas” (REIS et al, 

2013, p.38), o que pode comprometer a transparência das informações divulgadas. 

Marinho e Queiroz (2013), por sua vez, analisaram se as empresas do Novo Mercado 

da BM&FBOVESPA estavam seguindo os quesitos pré-estabelecidos pelo CPC 01. Foram 

analisadas 128 demonstrações financeiras anuais do ano de 2011 e 130 demonstrações do ano 

de 2012. Foi identificado que 110 empresas realizaram o teste de impairment em 2011, e 116 

em 2012. Os resultados apontaram que não houve mudanças significativas no que foi 

divulgado nos anos analisados, e que, apesar de a maioria da empresas afirmarem que 

realizam o teste de impairment, não divulgam a metodologia utilizada para realizá-lo, “além 

das informações serem pouco claras e objetivas o que dificulta a compreensão dos usuários de 

tais informações”.   

Acerca do Impairment no Goodwill, Barbosa et al. (2014) analisaram as 

demonstrações financeiras de empresas brasileiras de capital aberto do período de 2009 a 

2011, a fim de verificar as informações divulgadas sobre o teste de imparidade no Goodwill, e 

verificaram que a maioria das empresas não declarou nenhuma informação. 

Essas pesquisas mostram de forma clara que, mesmo com o passar dos anos, as 

informações sobre o teste de impairment divulgadas em notas explicativas são insuficientes e 

pouco esclarecedoras. O teste de Impairment é, com certeza, uma das grandes novidades que a 

convergência das normas contábeis brasileiras às normas internacionais de contabilidade 

trouxe para o Brasil.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO E MÉTODO DE PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa empírica, que teve como objetivo verificar qual o reflexo da 

adoção do Teste de Impairment dentro das organizações brasileiras, a fim de entender como 

as empresas se estruturaram para atender ao CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável, 

verificar como funciona esse processo que é realizado anualmente e, ainda, descobrir se houve 

alguma contribuição prática para a organização. 

Este estudo, quanto aos objetivos, caracteriza-se como exploratório e descritivo. 

Segundo Beuren (2009), uma pesquisa é exploratória quando há pouco estudo sobre a 

temática abordada e descritiva quando se busca descrever características ou comportamentos. 

Dessa forma, é considerado exploratório, porque, apesar de existir vários estudos sobre este 

tema nos últimos anos, a maior parte deles é voltada para o disclousure das informações nas 

demonstrações financeiras, e, alguns, para o seu impacto nos índices financeiros, não sendo 

encontradas pesquisas que abordassem o seu efeito nos “bastidores” das empresas. E é 

considerado descritivo porquanto descreve como a implantação do teste de recuperabilidade 

afetou as organizações.  

Quanto à abordagem, esta é uma pesquisa qualitativa, porque procura analisar os 

eventos ocorridos dentro das organizações quando tiveram que adotar medidas para atender à 

exigência, ou seja, examina procedimentos e comportamentos, o que dificilmente poderia ser 

analisado através da abordagem quantitativa. De acordo com Beuren (2009, p. 92), a pesquisa 

qualitativa “visa destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo”. 

No que tange aos procedimentos adotados para atender aos objetivos propostos pela 

pesquisa, foi utilizada a técnica de estudo de caso. Schramm (1971, apud Yin, 2001, p. 21) 

afirma que “a essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de 

estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo 

pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados”. Nesta 

pesquisa, especificamente, foi realizado um estudo de multicascos, o que é uma pequena 

variação da técnica, que permite meios de comparação. Herriott & Firestone (1983, apud Yin, 

2001) declaram que as provas decorrentes de casos múltiplos são mais convincentes e, 

consequentemente, o estudo de forma geral é considerado mais robusto.  
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3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram analisadas quatro companhias de capital aberto por meio entrevista 

semiestruturada, escolhidas por conveniência, cuja tática, segundo Gil (2008, p. 94), é 

aplicada “em estudos exploratórios e qualitativos, onde não é requerido elevado nível de 

precisão”, como é o caso desta pesquisa.  

A escolha das empresas foi feita com base no rol de empresas participantes do 16º 

Prêmio Abrasca de Relatório Anual (Edição 2014)
3
, que tem como base as demonstrações 

financeiras de 2013. Esse é um evento realizado anualmente premia as melhores 

demonstrações financeiras das organizações participantes com o propósito de incentivar o 

aprimoramento da elaboração de relatórios financeiros, buscando maior clareza, 

transparência, qualidade e quantidade de informações. Esse critério foi utilizado para 

delimitar o estudo em empresas que se destacam por sua excelência na elaboração das 

demonstrações contábeis. 

O contato com as empresas foi realizado através do sitio do Linkedin, uma rede social 

de negócios, por meio da qual foi feito um convite para entrevista com os gestores contábeis 

ou controllers das companhias selecionadas. Foi enviado o convite para gestores de doze 

empresas, obtendo-se o retorno de apenas sete, dos quais somente quatro aceitaram participar 

da entrevista. As quatro empresas estudadas são de capital aberto. A pedido das entidades, foi-

lhes preservado o anonimato, sendo apresentadas neste trabalho da seguinte forma: 

Quadro 6: Descrição das quatro companhias estudadas 

 

 

 

 

Fonte: do autor. 

                                                           
3
 A Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) é uma instituição sem fins lucrativos criada em 

1971, que reúne as empresas de capital aberto para defender os interesses das mesmas, disseminando 

informações sobre os principais títulos comercializados por elas. Disponível em: 

http://www.abrasca.org.br/Eventos/Premio-Abrasca-Relatorio-Anual/2014.  

Descrição das quatro companhias estudadas 

Companhia Segmento 

ALFA Tecnologia 

BETA Multinegócios no varejo e distribuição  

GAMA Alimentos  

DELTA Transportes 

http://www.abrasca.org.br/Eventos/Premio-Abrasca-Relatorio-Anual/2014
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Os dados foram coletados em duas etapas: primeiro foram analisadas as notas 

explicativas das demonstrações financeiras acerca do Ativo Imobilizado, Intangível e 

Impairment, do período de 2008 a 2013, a fim de identificar: quais ativos sujeitos a 

Impairment essas empresas possuem, quais foram as informações divulgadas para os 

acionistas sobre as medidas tomadas com a adoção das IFRS, se houve perdas com 

Impairment reconhecidas nesse ínterim e se informações divulgadas atendem às exigências do 

CPC 01. 

Depois foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o Coordenador de 

Controladoria ou de Contabilidade das quatro companhias estudadas, os quais participaram 

ativamente da estruturação realizada para atender o CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável. 

Foi escolhido esse instrumento de pesquisa porque, segundo Beuren (2009), a entrevista 

semiestruturada valoriza tanto a figura do entrevistador quanto a criatividade e 

espontaneidade do entrevistado. As entrevistas tiveram a duração de 30 a 40 minutos cada. 

Uma foi realizada pessoalmente e as demais foram feitas por telefone. Todas as entrevistas 

seguiram o mesmo roteiro, o qual continha 35 questões conforme a seguir: 

 

Quadro 7: Roteiro da Entrevista 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

PARTE 1 – CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 

1. A empresa possui algum desses itens: 

 Ágio pago por Goodwill ou Goodwill? 

 Algum intangível em desenvolvimento? 

 Algum intangível sem vida útil definida? 

2. A empresa verifica anualmente se existem evidências, internas e externas, da ocorrência de redução do 

valor dos ativos? 

PARTE 2 – FATOR DE DECISÃO DA ADOÇÃO DO IMPAIRMENT 

3. Quando a organização iniciou o processo de verificação? 

4. O que motivou a organização a adotar essa prática? 

 Exigência normativa? Qual?  

 Pressão do mercado acionista? 

 Outras empresas do setor adotavam e benefícios foram identificados? 

5. A empresa enxergou a necessidade da adoção? 

6. A verificação de evidências de redução do valor recuperável de ativos exige a criação de uma estrutura que 

forneça as informações necessárias para que ela ocorra. Essa estrutura envolve pessoal, controles e 

dinheiro. A empresa tem uma estrutura montada para fornecer essas informações? 

7. Antes de montá-la, a empresa fez algum teste buscando evidências de redução de valor recuperável de um 

determinado ativo a fim de confirmar a necessidade dela?                                                             “continua” 
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“continuação” 

 

“continua” 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA       

PARTE 3 – PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DA EMPRESA PARA ATENDER AO CPC 01 

8. Onde a empresa foi buscar suporte para cria-la? 

 A empresa se espelhou em modelos adotados por outras empresas do setor?  

 Participou de grupos organizacionais para discutir o que e como fazer? 

 A empresa contratou uma consultoria especializada? 

9. Como foi criada essa estrutura dentro da organização?  

10. Que áreas da empresa foram envolvidas? 

11. Houve necessidade de contratação de profissional especializado? Aonde buscaram? 

12. Houve a necessidade de adequação do sistema operacional? 

13. Esse processo gerou mudanças nos procedimentos de controle do ativo imobilizado e intangível da empresa? 

14. Como foi realizado o processo para identificação das unidades geradoras de caixa? 

15. Quais foram as dificuldades enfrentadas no processo de operacionalização? 

16. Quanto tempo foi necessário para finalizar a implantação? 

17. Em média, qual foi o custo para poder operacionalizar essa estrutura (alto, médio ou baixo)? 

 

PARTE 4 – PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO ANUAL DO TESTE DE IMPAIRMENT 

18. Como é realizado o processo de verificação das evidências internas e externas? Quais são os critérios 

utilizados para identificá-las? 

19. Esses critérios são os mesmo para o Ativo Imobilizado (unidade geradora de caixa) e o Intangível? 

20. Esse processo é feito uma só vez no ano? 

21. Quais são as principais dificuldades neste processo? 

22. É dispendioso para a empresa manter essa estrutura? Vale a pena o custo-benefício da informação? 

 

PARTE 5 – CÁLCULO 

23. Uma vez identificadas indícios de perda do valor recuperável de um ativo, a empresa realiza o teste de 

Impairment? 

24. Quais são as premissas que envolvem o cálculo? 

25. São utilizados os dois métodos (valor de uso e valor de venda líquido)? 

26. Qual a base para calcular a taxa de desconto utilizada? 

PARTE 6 – PERDAS E REVERSÃO DE PERDAS 

27. Já ocorreram perdas relevantes de valor recuperável de ativos da empresa? Ela influenciou de alguma forma 

as tomadas de decisão dos gestores sobre o ativo? 

28. No caso de ocorrência de reversão de perdas, como o controle é feito? 

29. Como é feito o controle fiscal no reconhecimento das perdas e, principalmente, da reverão de perdas de 

impairment? 
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“continuação” 

Fonte: do autor. 

 

3.3  PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Foi realizada uma análise documental do dados coletados nas demonstrações 

financeiras e as entrevistas foram transcritas e analisadas por meio de uma interpretação de 

texto. 

Primeiro foi descrito e analisado cada caso individualmente, categorizado por dois 

temas subdivididos em três grupos cada um: Análise das Demonstrações Financeiras: Ativo 

Imobilizado, Intangível e Impairment; e Entrevista com o Gerente: Estruturação da 

Companhia para o atendimento ao CPC 01, Procedimentos para a aplicação do Teste de 

Impairment e Custo-benefício da adoção do Teste de Impairment.  

No primeiro tema foi feita uma análise documental das notas explicativas das 

demonstrações financeiras analisadas, cujo intuito foi tão somente extrair as características 

das companhias, no que tange aos tipos de ativos sujeitos a Impairment, às medidas adotadas 

com a adesão das IFRS referentes ao Imobilizado, Intangível, Teste de Recuperabilidade, e ao 

reconhecimento de perdas. No segundo tema foram descritos os aspectos mais importantes 

das entrevistas, descrevendo as principais mudanças, dificuldades e contribuições no processo 

PARTE 7 – BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DO TESTE DE IMPAIRMENT 

30. A adoção dessa prática trouxe algum benefício para a entidade? Qual? 

31. No ponto de vista prático, sua implementação contribuiu para a melhora dos processos relacionados ao 

controle dos ativos? Como? 

32. Considerando a relação custo-benefício, para a empresa, a informação gerada através do teste de impairment 

vale o custo despendido para gerá-la? 

33. As informações obtidas através da verificação da redução de valor recuperável dos ativos influenciam de 

alguma forma a decisão da empresa na escolha de manter ou modificar seus investimentos?   

34. É possível utilizar essa estrutura para analisar se um investimento está sendo rentável? 

35. Embora o CPC 01 seja uma norma que visa melhorar as informações contábeis para o usuário externo, ela 

contribui de alguma forma para as decisões gerenciais, podendo ser considerada como uma ferramenta de 

gestão?  
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de adequação das empresas estudadas, bem como os critérios de buscas das evidências 

internas e externas de perda por imparidade. 

Depois foi feita a correlação entre os atributos de adoção da inovação e o processo de 

adequação dessas empresas para a adoção do impairment: vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade, observabilidade, experimentação, imagem e uso voluntário, onde foram 

extraídas as principais dificuldades ocorridas no processo de implantação, as principais 

mudanças que se fizeram necessárias e a principais contribuições que a adoção dessa prática 

trouxe para as organizações. E, por fim, foi feito um levantamento dos critérios de busca das 

evidências internas e externas de redução do valor recuperável de ativos utilizados por elas. 

 

3.4  CORRELAÇÃO COM AS TEORIAS 

 

3.4.1 Teoria da Difusão das Inovações  

 

Os estudos relacionados à Teoria da Difusão das Inovações são comumente voltados 

para inovações tecnológicas (PEREZ, 2006; SAHIN, 2006; SILVA et al., 2011). Contudo, 

partindo do pressuposto de que inovação é tudo aquilo que é visto como novo para quem o 

nota, o Teste de Impairment pode ser considerado uma inovação para as empresas brasileiras. 

Apesar de a adoção do CPC 01 não ser uma opção, é uma prática complexa, que exige pessoal 

qualificado, conhecimento amplo do negócio e controles internos que deem suporte para a 

realização do teste. 

Entretanto, a proposta desta pesquisa não é analisar os fatores que levaram à adoção da 

regra, mas sim, identificar, no processo de adequação da companhia para a adoção dessa 

prática, os resultados relacionados a cada um desses aspectos. 

Para identificar a vantagem relativa, analisou-se a relação custo x benefício da adoção 

do teste de impairment e quais benefícios que a gestão da empresa pode ter obtido com essa 

prática. Ao falar da relação custo-benefício, é necessário levar em conta as limitações na 

relevância e na confiabilidade das informações contábeis, que tem o princípio de que o custo 

da informação não pode exceder os benefícios que ela produz. Nesse sentido, Iudícibus et al. 

(2010, p. 40) afirmam que “o equilíbrio entre o custo e o benefício é uma limitação de ordem 

prática [...]. Os benefícios decorrentes da informação não devem exceder o custo de produzi-

la”. O autor ainda expõe que “a avaliação dos custos e benefícios é, entretanto, uma questão 



68 
 

de julgamento. Além disso, os custos não recaem, necessariamente, sobre aqueles usuários 

que usufruem dos benefícios”. 

Para identificar a Compatibilidade, verificou-se quão essa regra era compatível com a 

cultura da empresa e quais as mudanças que foram necessárias para a adoção. Para identificar 

a Complexidade, buscou-se descobrir se foi difícil para gestão compreender e aplicar as novas 

exigências e quais foram as dificuldades encontradas nesse processo. Para identificar a 

Observabilidade, indagou-se se empresa observou modelos adotados por outras companhias 

para poder se basear e, para a Experimentação, analisou-se se a empresa testou modelos até a 

definição do modelo atual. Para ver a Imagem, questionou-se se, na percepção dos gestores, 

essa prática melhorou a visão do negócio e a imagem da empresa. E, por fim, para identificar 

o Uso Voluntário, averiguou-se se a empresa aplica, voluntariamente, o teste de impairment 

nos ativos, mesmo sem evidências de perda do seu valor recuperável e, se positivo, porque o 

faz. 

 

3.4.2 Teoria Institucional: Isomorfismo  

 

Este estudo utilizou o conceito de Isomorfismo da Teoria Institucional a fim de 

descobrir se teve a ocorrência de algum tipo de isomorfismo institucional no processo de 

adoção do CPC 01 para a realização do Impairment. No caso do Isomorfismo Coercitivo, 

acredita-se que as empresas só adotaram essa prática a partir da exigência do CPC 01. No 

caso do Isomorfismo mimético, a análise parte do pressuposto de que as empresas tiveram que 

adotar procedimentos para atender a essa regra, a questão é: elas observaram o modelo 

adotado por outras empresas para estabelecer seus próprios procedimentos? E, para verificar a 

ocorrência do Isomorfismo Normativo, indaga-se se alguma das empresas buscou 

profissionais especializados em outras empresas do mesmo setor que já detinham experiência.  
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Este capítulo apresenta a descrição, a análise e a interpretação dos dados coletados 

nesta pesquisa, que teve o objetivo de verificar como as empresas se estruturaram para atender 

ao CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável, quais são os procedimentos realizados 

anualmente e quais a possíveis contribuições que a adoção dessa prática trouxe para empresas 

brasileiras estudadas. Para atender a esses objetivos foi realizado um estudo de multicascos, 

onde foram realizadas entrevistas com os coordenadores de controladoria de quatro 

companhias abertas, participantes do 16º Prêmio Abrasca de Relatório Anual.  

Primeiro foi descrito e analisado cada caso individualmente, categorizado por dois 

temas subdivididos em três grupos cada um: Análise das Demonstrações Financeiras: Ativo 

Imobilizado, Intangível e Impairment; e Entrevista com o Gerente: Estruturação da 

Companhia para o atendimento ao CPC 01, Procedimentos para a aplicação do Teste de 

Impairment e Custo-benefício da adoção do Teste de Impairment. 

Depois foi feita a correlação entre os atributos de adoção da inovação e o processo de 

adequação dessas empresas para a adoção do impairment: vantagem relativa, compatibilidade, 

complexidade, observabilidade, experimentação, imagem e uso voluntário, onde foram 

extraídas as principais dificuldades ocorridas no processo de implantação, as principais 

mudanças que se fizeram necessárias e a principais contribuições que a adoção dessa prática 

trouxe para as organizações. E, por fim, foi feito um levantamento dos critérios de busca das 

evidências internas e externas de redução do valor recuperável de ativos utilizados por elas. 

 

4.1 ESTUDO DE CASO 1 – COMPANHIA ALFA 

 

Alfa é uma companhia brasileira de tecnologia, sediada no Estado de São Paulo, que 

atua há quase 40 anos no mercado e negocia suas ações na BM&BOVESPA. Já foi vencedora 

do Prêmio Abrasca de Relatório Anual em anos anteriores. Sua pontuação não foi informada 

para manter seu anonimato. Em 2013, a entidade possuía três unidades de negócio, das quais 

uma está sendo desativada e outra foi vendida parcialmente.  

 

4.1.1 Análise das demonstrações financeiras 
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Foram analisadas as demonstrações financeiras de 2008 a 2013, apenas nos aspectos 

relacionados ao Ativo Imobilizado, Intangível e Impairment, e com base neles podem-se 

verificar algumas características importantes dessa entidade. Por ser uma empresa de 

tecnologia, não possui máquinas e equipamentos de grande porte, seu Imobilizado e 

Intangível representam juntos 8% do ativo total da empresa. 

 

4.1.1.1 Ativo Imobilizado 

 

A companhia Alfa aderiu às IFRS em 2010, mas iniciou os trabalhos de revisão da 

vida útil estimada para o cálculo de depreciação dos seus equipamentos em 2009, seguindo a 

orientação da ICPC 10 - Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à 

Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43, 

aprovada pela deliberação CVM nº 619/09. 

Essa avaliação de mercado contemplou todos os itens do grupo do Imobilizado, 

incluindo terrenos e edificações, que notadamente estavam desvalorizados em relação ao seu 

valor de mercado. Todavia, as máquinas e equipamentos não apresentaram diferenças 

significativas, nem entre o seu valor de mercado e o seu valor contábil, nem entre as taxas 

avaliadas e as taxas adotadas pela empresa. Os bens totalmente depreciados e que ainda 

estavam em uso também foram avaliados, porém seus valores também não foram 

considerados relevantes. 

 

Tabela 1: Comparação das Taxas de Depreciação da Companhia Alfa 

 
2009 2010 2011 a 2013 

Itens Taxa Taxa Taxa 

Terrenos - - - 

Edifícios 4% 4% 4% 

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 10% 10% 10% 

Instalações 10% 10% 10% 

Equipamentos de Proc. de Dados e Softwares 20% a 50% 50% 20% a 50% 

Softwares 20% a 50% 20% a 50% 20% a 50% 

Outros Ativos 4% a 20% 4% a 20% 4% a 20% 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Companhia Alfa (2009 a 2013) 
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Na tabela acima, pode-se observar que a taxa de depreciação dos equipamentos de 

processamento de dados foi a única que sofreu alterações, antes da avaliação da vida útil 

econômica variava entre 20 e 50% e após foi fixada em 50%, ou seja, aqueles equipamentos 

que demoravam cinco anos para serem depreciados, agora são depreciados em apenas dois. 

As demais taxas permaneceram inalteradas.  

Conforme exigido no CPC 27, a estimativa de vida útil econômica dos itens do 

Imobilizado é revisada anualmente, bem como seus valores residuais, e em 2011, percebe-se 

uma pequena alteração na taxa de depreciação econômica dos equipamentos de 

processamento de dados, que voltou a variar entre 20% a 50%, como era considerado 

anteriormente às IFRS. Como as alterações não foram significativas, não foi reconhecida 

nenhuma perda no período. Em 2012 e em 2013, as taxas permaneceram inalteradas. A 

entidade utiliza o método linear de depreciação durante toda a vida útil do ativo. 

Na adoção inicial das IFRS as entidades poderiam adotar o critério do valor justo 

como custo atribuído (deemed cost) para a mensuração inicial dos bens do ativo Imobilizado, 

a fim de corrigir possíveis distorções entre o valor contábil dos ativos e seu valor justo. A 

Companhia Alfa optou pela isenção da sua aplicação, conforme facultado pelo CPC 37 - 

Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e ICPC 09 - Demonstrações 

Contábeis. Essa escolha foi feita com base na avaliação de mercado, que não revelou 

diferenças significativas entre o valor contábil e o valor de mercado dos ativos. A empresa 

ainda calculou o impacto da correção monetária dos anos de 1996 e 1997 sobre os bens do seu 

ativo imobilizado que ainda estão em uso, cujo valor apurado foi irrelevante. Em função da 

irrelevância desse valor, a empresa não o reconheceu. 

O custo dos itens do Imobilizado é composto pelo seu custo de aquisição, formação ou 

construção, e inclui os gastos diretamente atribuíveis e os custos de empréstimos que estão 

relacionados com os ativos qualificáveis, conforme permitido no CPC 20, ou seja, os juros 

dos financiamentos feitos para custear os ativos em andamento/desenvolvimento são ativados 

enquanto esses bens são finalizados.  

Os custos subsequentes, de acordo com as notas explicativas, são incluídos no valor 

contábil do ativo ou reconhecidos como ativos separados se puderem ser mensurados com 

segurança e se proporcionarem o aumento da capacidade do item em gerar benefícios futuros 

para a entidade. Em contrapartida, as peças substituídas são baixadas. 
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4.1.1.2 Ativo Intangível 

 

Até 2008 a Companhia Alfa tinha como intangível apenas as licenças de softwares, 

que eram registradas no grupo do Ativo Imobilizado até a adoção das IFRS, em 2010, e 

depois foram transferidas para o grupo Intangível, conforme exigido no CPC 04 – Ativo 

Intangível. 

Por ser do segmento de tecnologia, a Companhia Alfa tem muitos gastos com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, que eram totalmente reconhecidas como despesas no 

resultado do exercício. Entretanto, a partir de 2008, em atendimento à deliberação CVM nº 

553 de 12/11/2008 que aprovou o CPC 04, alguns projetos passaram a ter seus custos com 

desenvolvimento de novos produtos registrados no Ativo Intangível. Segundo a empresa, 

esses projetos são avaliados trimestralmente, tanto no que diz respeito à sua realização quanto 

à sua capacidade de gerar retorno, mantendo-se no ativo somente os investimentos com 

potencial de geração futura de receita. 

Em 2010, com a adoção das IFRS, as notas explicativas esclarecem que os custos 

referentes à fase de pesquisa são reconhecidos diretamente como despesa, já os custos de 

desenvolvimento diretamente atribuíveis aos projetos são reconhecidos como ativos 

intangíveis em desenvolvimento somente quando os principais critérios estabelecidos pelo 

CPC 04 são atendidos. 

Os custos diretamente atribuíveis à fase de desenvolvimento de novos produtos 

envolvem os custos com empregados alocados ao projeto e uma parcela das despesas diretas 

relevantes. A companhia faz revisões periódicas e, se houver evidencia de que não há 

benefícios econômicos futuros prováveis, realizam baixas contra o resultado. Quando termina 

a fase de desenvolvimento, o custo total é transferido para ativo intangível e depreciado a uma 

taxa de 20% ao ano. 

A companhia não tem ativos intangíveis com vida útil indefinida, mas em 2012 

realizou uma combinação de negócios, adquirindo 70% do capital social de uma empresa de 

desenvolvimento de softwares. Os ativos intangíveis identificados nessa negociação, que 

puderam ser reconhecidos separadamente foram mensurados a valor justo, e aqueles que não 

puderam ser identificados foram reconhecidos como ágio de expectativa de rentabilidade 

futura (goodwill), que é controlado periodicamente pela entidade.  

 

4.1.1.3 Impairment 
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A partir de 2008 a Companhia Alfa passou a verificar anualmente a ocorrência de 

indícios de prováveis de redução do valor recuperável dos seus ativos. De acordo com o CPC 

01 (2010), para os ativos intangíveis com vida útil indefinida, intangíveis em 

desenvolvimento e goodwill, o teste de impairment deve ser realizado no mínimo anualmente, 

já para os demais ativos intangíveis e bens do imobilizado, o teste deve ser aplicado sempre 

que houver evidências de redução do valor recuperável, que devem ser verificadas pelo menos 

anualmente. 

Em 2010 e em 2011 a empresa não realizou nenhum teste de impairment com seus 

ativos. A explicação foi que não foram identificados indícios de redução do valor recuperável. 

Mas nesses dois anos a companhia já detinha intangíveis em desenvolvimento, ou seja, 

independentemente de haver ou não evidências, a entidade deveria aplicar o teste.  Entretanto, 

a entidade menciona, em suas notas explicativas sobre esses ativos, que faz revisões 

periódicas e que efetua baixa quando não são identificados sinais de benefícios econômicos 

futuros prováveis. Portanto, as informações divulgadas não esclarecem se a entidade aplicou 

ou não o teste de impairment para esses ativos. 

No ano de 2012 a companhia fez uma combinação de negócio que gerou goodwill, e a 

partir de então passou a realizar o teste de impairment anualmente. As informações 

divulgadas fazem entender que apenas o goodwill é testado anualmente, e que os demais 

ativos só o são quando há evidências. Porém, nesse ano, subentende-se que também não 

houve sinal algum, pois a empresa não afirmou ter feito o teste para os demais ativos e 

também não informou que não houve indícios de imparidade. 

A entidade avalia o valor recuperável dos ativos com base no seu valor de uso, 

calculando os fluxos de caixa futuros descontados a valor presente. As premissas utilizadas e 

as projeções de crescimento são baseadas no orçamento anual e no plano de negócios de 

longo prazo, que, segundo a companhia, representam a melhor estimativa da Administração 

sobre as condições econômicas que existirão durante a vida útil econômica do conjunto de 

ativos que proporcionam a geração dos fluxos de caixa. Nas notas explicativas, a empresa não 

menciona qual foi a taxa de desconto utilizada, nem as premissas econômicas observadas para 

chegar calculá-la, e também não menciona o reconhecimento de nenhuma perda no exercício. 

Em 2013, de acordo com as notas explicativas desse ano, apenas o goodwill foi testado 

com base no valor de uso. Não é mencionada a aplicação do teste nos ativos intangíveis em 

desenvolvimento nem nos demais ativos do Intangível e do Imobilizado. Também não deixa 

claro se houve ou não evidência de imparidade sobre esses ativos. Não há novamente 
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nenhuma explicação sobre quais premissas econômicas afetaram o cálculo do fluxo de caixa 

descontado e nem qual taxa foi utilizada para se chegar ao valor presente, e também não 

houve o reconhecimento de nenhuma perda por desvalorização do goodwill. As notas 

explicativas sobre o impairment contêm informações vagas e parecem mais uma cópia do 

CPC 01. 

Desde 2010 a companhia atuava com três unidades de negócio específicas, entretanto, 

no primeiro semestre de 2013, a administração decidiu desativar paulatinamente uma delas, o 

que foi feito de forma gradual para que todos os contratos já firmados fossem cumpridos. 

Nesse mesmo período, a companhia também firmou parceria com uma empresa estrangeira e 

vendeu 70% de outra unidade de negócio. Como impacto dessas decisões, dentre outras 

medidas adotadas, foram constituídas algumas provisões que corresponderam a 22% do total 

das receitas líquidas do período, as quais tiveram uma queda brusca em relação ao ano 

anterior, em parte ocasionada pela decisão de desativação de uma das unidades de negócio. 

A desativação de uma unidade de negócio é um indício forte de redução do valor 

recuperável dos ativos dessas plantas, a empresa afirma ter avaliado o valor recuperável dos 

ativos dessa unidade, mas nenhuma perda foi identificada.  

 

4.1.2 Entrevista com o gerente de controladoria  

 

Foi realizada uma entrevista com o Gerente de Controladoria da Companhia Alfa, que 

atua há cinco anos no cargo e acompanhou a estruturação da empresa para o cumprimento do 

CPC 01. A entrevista foi realizada por telefone e teve a duração de vinte e dois minutos. 

 

4.1.2.1 Estruturação da Companhia Alfa para o atendimento ao CPC 01 – Redução ao Valor 

Recuperável  

 

A Companhia Alfa verifica evidências de redução do valor recuperável de seus ativos 

desde 2008, a partir da adoção da IFRS. Segundo o entrevistado, o motivo pelo qual levou a 

entidade a adotar o impairment foi exclusivamente por obrigatoriedade da norma. 

Quando a administração percebeu que precisava adotar o CPC 01, que é uma norma 

complexa e exige um número grande de informações, teve que desenhar um projeto de 

estruturação da companhia para atender a essa exigência. Primeiramente foi contratada, ainda 
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em 2009, uma consultoria que realizou dois trabalhos fundamentais: o inventário físico dos 

bens do imobilizado e a avaliação da estimativa de vida útil desses ativos. Esses laudos deram 

base para iniciar o trabalho interno da companhia para desenhar o projeto de implementação 

de uma estrutura que possibilitasse verificação das evidências de imparidade e a aplicação do 

teste de impairment. A parte relacionada a identificação das unidades geradoras de caixa e 

cálculo do valor recuperável ficou a cargo da própria entidade. 

Nessa mesma época, a empresa estava passando por um processo de reestruturação, 

onde a área de Finanças foi totalmente reorganizada e foi criada uma nova área denominada 

Operações, para a qual foi contratado um controller específico. Essa é basicamente a área 

industrial, contém os principais ativos da entidade e é a principal base para a coleta de 

informações necessárias para o impairment. Dentre as responsabilidade do controller de 

operações estava o controle do ativo imobilizado, que era a maior dificuldade que a 

companhia tinha em relação ao impairment. 

O trabalho envolve a controladoria de operações, a controladoria geral que inclui a 

área contábil e de finanças, e a diretoria de planejamento financeiro, que juntos fornecem as 

informações relativas ao orçamento e ao planejamento de longo prazo, para calcular o fluxo 

de caixa descontado das unidades geradoras de caixa. E ainda há uma pessoa na fábrica que 

faz o levantamento de todos os ativos. 

Quando questionado se a empresa observou algum modelo adotado por outra 

companhia que fosse do mesmo setor para poder se basear, a resposta foi negativa. Foi 

contratado apenas um controller que possuía ampla experiência em auditoria e contribuiu de 

forma significativa para a estruturação da companhia para atender ao CPC 01. 

Questionou-se se a administração entendia a importância da aplicação do teste de 

impairment ou se considerava apenas mais uma exigência legal. A resposta foi que a 

administração entendia que a adoção dessa prática “toca a contribuir”, o entrevistado, 

especificamente, já havia trabalhado com IFRS em outras organizações e entendia que isso 

não era só burocracia, mas que também faz sentido para a avaliação do negócio. 

O projeto foi desenhado e implantado em seis meses, não houve um período de 

experimentação, onde a empresa pudesse testar a eficácia do modelo. A entidade teve que 

contratar mais pessoas para que pudesse dar vazão aos trabalhos e fazer os controles 

necessários para obter as informações necessárias para identificar possíveis evidências de 

redução do valor recuperável dos seus ativos, bem como as informações necessárias para 

realizar o teste de impairment.  
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Quanto à necessidade de adequação do sistema operacional da companhia para 

fornecer as informações necessárias para o impairment, o entrevistado afirmou que não foi 

preciso, pois o ERP (enterprise resource planning) utilizado contém o módulo WACC
4
 

(Weighted Average Capital Cost), que atendia à necessidade da entidade para realizar os 

cálculos exigidos. 

O entrevistado disse que todo esse processo foi muito trabalhoso, mas não complexo, 

devido à estrutura que a companhia já tinha e à contratação da consultoria, cujos laudos 

facilitaram os trabalhos.  

Questionado sobre as mudanças que a adoção dessa prática pode ter gerado dentro da 

organização, ele afirmou que novos procedimentos foram incluídos, como o inventário físico 

cíclico ao longo do ano, que é feito pelas próprias áreas, e, anualmente, são escolhidas 

algumas delas aleatoriamente para realizar alguns testes de conformidade, e a cada cinco anos, 

realizar um inventário geral por uma consultoria contratada.  

Quanto à identificação das unidades geradoras de caixa, a companhia já tinha três 

segmentos bem definidos e os fluxos de caixa foram calculados com base neles, ou seja, a 

entidade tem três UGCs. 

Apesar de ter sido um processo trabalhoso, a criação e implantação dessa estrutura não 

teve grandes dificuldades, para o gerente de controladoria, as principais dificuldades 

envolvidas nesse processo foram: (1) o engajamento das áreas fora de finanças que também 

foram envolvidas, principalmente o pessoal da fábrica; e (2) a o desenvolvimento da projeção 

do resultado futuro de longo prazo das unidades geradoras de caixa.  

Segundo o entrevistado, a implantação dessa estrutura gerou custo a entidade, “pelo 

simples fato da contratação da consultoria e, indiretamente, pelo reforço da área de operações, 

que pode se dizer que foi parcialmente em função da adoção de alguns CPCs, inclusive esse.” 

E esse custo foi considerado médio para o porte da companhia.  

 

4.1.2.2 Procedimentos para a aplicação do Teste de Impairment 

 

De acordo com o CPC 01, as entidades devem verificar se existem evidências de 

redução do valor recuperável dos ativos, internas e externas, por isso a companhia trabalha 

com duas frentes. 

                                                           
4
 WACC (Weighted Average Capital Cost) – é a média ponderada entre o custo do capital de terceiros e o custo 

do capital próprio. (MARTINS; DINIZ; MIRANDA, 2012) 
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O gerente de controladoria da companhia Alfa afirma que existem muito mais fatores 

relacionados ao mercado que interferem nas projeções de geração de caixa, e para obter essas 

informações, existe a área de pesquisa de mercado, que faz um acompanhamento tanto dos 

preços de vendas e volumes de venda, quanto das projeções de custos com fornecedores. 

Quanto às questões internas, há também o trabalho das áreas, que requer bem mais das 

áreas de operações e de engenharia, que são responsáveis em verificar a capacidade de gerar 

benefícios econômicos futuros das máquinas e equipamentos. 

A avaliação dos ativos intangíveis requer muito mais das informações externas, 

principalmente no que se refere às demandas dos softwares desenvolvidos e comercializados 

pela companhia. Quanto à avaliação do goodwill, a entidade contrata uma auditoria para fazer 

o laudo de avaliação com base no valor da empresa no mercado.  Para o imobilizado e 

intangível os procedimentos são similares. 

Esse processo é realizado anualmente e não tem dificuldades para ser executado 

porque a entidade possui uma boa estrutura interna para obter tanto as informações internas 

quanto as externas. Apesar de ser dispendioso para a organização, segundo o entrevistado, 

esse processo é necessário não só em função do atendimento ao CPC, mas por questões 

mercadológicas.  

A entidade utiliza o valor de uso para avaliar o valor recuperável dos seus ativos e 

nunca utilizou o valor justo líquido das despesas de venda, pelo fato de nunca terem sido 

identificadas perdas, pelo menos nos últimos exercícios. 

Para o cálculo dos fluxos de caixa a empresa utiliza como bases os laudos gerados 

internamente referentes à capacidade produtiva dos equipamentos. A taxa de desconto 

utilizada no cálculo é baseada em um lote que é calculado pela companhia, considerando as 

questões de mercado e o risco da operação, que serve de base para outras avaliações também. 

É contratada uma consultoria externa para estipular essa taxa de desconto, pois é bastante 

complicada e envolve inúmeros fatores de mercado. E só é alterada se houver alguma 

alteração significativa das premissas econômicas. 

 

4.1.2.3 Custo-benefício da Adoção do Teste de Impairment 

 

Questionou-se o gerente de controladoria se a adoção do teste de impairment trouxe 

algum benefício interno para a companhia. Ele respondeu de forma categórica: 
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Sim, trouxe. Eu acho que a gente foi forçado de alguma forma a implementar um 

controle mais rigoroso sobre o ativo imobilizado e permitiu à administração, 

também, a tomar decisões com mais clareza.  

 

No ponto de vista prático, a estruturação que a companhia teve que fazer para atender 

ao CPC 01 contribuiu para a melhora dos seus processos de controles de ativo imobilizado. 

O custo para estruturar a companhia e realizar o impairment todo ano é médio se 

relacionado ao porte da companhia, porém, para o gerente, o custo-benefício desse processo 

vale a pena, pois a informação que ela gera vale o custo que é dispendido. Tanto que, caso 

essa prática deixe de ser obrigatória, a companhia vai continuar utilizando, pois essa prática se 

tornou indispensável para o negócio. 

O entrevistado ainda afirma que as informações obtidas através dessa estrutura 

influenciam as tomadas de decisão da administração tanto para modificar como para manter 

investimentos, principalmente quanto ao investimento fabril, por ter a maior concentração de 

investimento em imobilizado, e por isso pode ser considerada uma ferramenta de gestão para 

a companhia. 

 

4.2 ESTUDO DE CASO 2 – COMPANHIA BETA 

 

A Companhia Beta é uma holding brasileira de multinegócios, com atuação no varejo 

e distribuição, que atua há mais de 70 anos no mercado. Seu grupo é formado por 40 empresas 

atuantes em diversos segmentos. Possui ações na New York Stock Exchange (NYSE) e faz 

parte das companhias listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, um segmento de 

listagem que exige um alto nível de práticas de governança corporativa.  Já foi vencedora do 

Prêmio Abrasca de Criação de Valor. 

 

4.2.1 Análise das demonstrações financeiras 

 

Foram analisadas as demonstrações financeiras de 2008 a 2013 da Companhia Beta, 

cujo Imobilizado e Intangível representam 43% do seu ativo total, apenas nos aspectos 

relacionados a esses dois grupos, incluindo, o impairment, e, com base neles, pôde-se 

verificar algumas características importantes. 
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4.2.1.1 Ativo Imobilizado 

 

O Imobilizado da Companhia Beta é registrado ao valor de custo de aquisição ou 

construção, incluindo os encargos financeiros incorridos nos ativos qualificáveis, os custos 

com manutenções relevantes e custos estimados para retirada por desativação ou restauração. 

Já em 2008 iniciou os estudos dos novos pronunciamentos contábeis para tomar as medidas 

necessárias para adoção das IFRS, que foi efetivada em 2010. 

Antes da Lei 11.638/07, a entidade costumava reavaliar seus bens do ativo imobilizado 

e detinha um valor expressivo de Reserva de Reavaliação, por isso, ao migrar para as normas 

internacionais, optou em mantê-la até a sua completa realização, incorporando seu valor ao 

custo dos ativos. Outra medida adotada foi a correção monetária dos ativos adquiridos antes 

de 31 de dezembro de 1997, a justificativa da administração é que, de acordo com as IFRS, a 

economia brasileira se enquadrava como uma economia hiperinflacionária nos anos de 1996 e 

1997, e, como os valores haviam sido corrigidos até 1995, resolveram fazer a correção 

referente a esses dois anos períodos. 

No tocante ao custo atribuído, a entidade optou pela não aplicação do critério do 

deemed cost, mantendo os valores dos bens do ativo imobilizado. Essa decisão foi tomada 

porque, além de escolher em manter os saldos de reavaliação dos seus ativos e reconhecer a 

correção monetária dos períodos hiperinflacionários, uma parte significativa desses 

investimentos havia sido realizada entre 2007 e 2010 e, desde 2009, os bens do imobilizado 

eram registrados com base no seu valor justo. A empresa também possuía um saldo de ativo 

diferido, referente a gastos de reestruturação, e optou em baixá-los contra o resultado. 

Quanto à depreciação, a Companhia Beta utiliza o método linear. Antes da adoção das 

IFRS, a companhia levava em consideração as taxas de depreciação de acordo com a vida útil 

dos bens, todavia, não as revisava periodicamente. Em 2010, a entidade revisou a vida útil dos 

seus ativos por meio de um avaliador independente, e, a partir dessa data, passou a realizar 

revisões periódicas conforme requerido no CPC 27. Abaixo segue o comparativo entre o 

prazo médio da vida útil dos seus ativos de 2009 a 2013. 
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Tabela 2: Comparativo do prazo da vida útil do Ativo Imobilizado da Companhia Beta 

 
Prazo Médio Ponderado (anos) 

Imobilizado 2009 2010 2011 2012 2013 

Terrenos - - - - - 

Edifícios 25 26 27 28 29 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 14 12 13 13 12 

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 10 11 12 13 12 

Equipamentos e instalações para 

distribuição de combustíveis 

claros/lubrificantes 

10 14 14 14 14 

Tanques e vasilhames para GLP 10 13 13 12 12 

Veículos 5 6 8 9 10 

Móveis e Utensílios 10 7 7 8 8 

Equipamentos de Informática 5 5 5 5 5 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Companhia Beta (2009 a 2013) 

 

Na tabela acima, pode-se observar que o prazo de vida útil da maioria dos ativos 

cambiou durantes os anos que se seguiram após à primeira revisão em 2010, porém essa 

variação não foi significativa. Especificamente entre o ano de 2009 e 2010, que retrata o 

período de transição, a vida útil da maioria dos ativos foi aumentada, o que significa que a 

entidade reconhecia contabilmente os benefícios gerados pelos seus ativos em um período 

menor àquele em que eram usufruídos. Dois grupos tiveram aumentos bastante expressivos: 

equipamentos e instalações para distribuição de combustíveis claros/lubrificantes e tanques e 

vasilhames para GLP, cuja vida útil era estimada em 10 anos e depois passou para 14 e 13 

anos, respectivamente, representando um acréscimo no tempo de vida de 40% e 30%.  

Em contrapartida, dois grupos tiveram sua vida útil reduzida, Benfeitorias em Imóveis 

de Terceiros, que passou de 14 anos para 12 anos, e Móveis e Utensílios, que cambiou de 10 

anos para 7 anos, o que representa uma diminuição de 14% e 30%, nessa ordem. Isso significa 

que, quando um móvel era sucateado ou substituído, ainda restava 30% do seu valor para ser 

depreciado, bem como, quando findava um contrato de locação de um imóvel e este não era 

renovado, a entidade ainda teria que reconhecer contabilmente 14% dos benefícios que já 

tinham sido usufruídos. Nota-se que, em ambos os casos, havia nas demonstrações financeiras 

o reconhecimento de um valor que não geraria nenhum benefício futuro para a companhia.  

Segundo a entidade, a metodologia usada pelo avaliador independente considera a vida 

útil econômica ou técnica estimada pelo fabricante, apoiada nas condições ideais do projeto, 

ajustada por fatores redutores determinantes das condições de serviço e manutenção inerentes 

aos grupos de ativos analisados. 
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As benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros são depreciadas pelo menor prazo 

entre a vigência do contrato ou a vida útil-econômica dos bens. A empresa possui bens 

adquiridos através de arrendamento mercantil financeiro, cujos riscos e benefícios são 

transferidos para o arrendatário. Conforme o CPC 06, os bens adquiridos são reconhecidos 

pelo seu valor justo ou pelo seu valor presente dos pagamentos mínimos previstos nos 

contratos de leasing e depreciados de acordo com a taxa respectiva ao grupo que pertence. 

 

4.2.1.2 Ativo Intangível 

 

A Companhia Beta possui diversos ativos intangíveis, dentre eles, dois ativos de vida 

útil indefinida: goodwill e marca. Os ágios por rentabilidade futura (goodwill) foram 

adquiridos por meio de combinações de negócios, são demonstrados pelo seu valor original e 

seus valores recuperáveis são testados anualmente.  A marca, por sua vez, refere-se a uma 

rede de lojas de conveniência e foi adquirida em 2012, reconhecida pelo seu custo e também 

testada todos os anos. Há também fundos de comércio, que se referem aos desembolsos de 

bonificação previstos nos contratos e são amortizados de acordo com os prazos neles 

estipulados. A entidade não possui intangíveis gerados internamente e seus intangíveis são de 

vida útil definida, como softwares, direitos de propriedade e tecnologia, que são certos 

direitos de uso detidos pelas controladas, e todos são amortizados segundo sua vida útil. E os 

gastos com pesquisa e desenvolvimento são reconhecidos diretamente no resultado. 

Assim como com o ativo imobilizado, a vida útil de todos os ativos intangíveis, exceto 

os que possuem vida útil indefinida, passou a ser revisadas anualmente a partir de 2010. 

Abaixo seguem os prazos estimados entre os anos de 2009, quando não havia revisão, a 2013: 

 

Tabela 3: Comparativo do prazo da vida útil dos ativos Intangíveis da Companhia Beta 

 Prazo Médio Ponderado (anos) 

Intangível 2009 2010 2011 2012 2013 

Goodwill - - - - - 

Software 5 5 5 5 5 

Tecnologia 5 5 5 5 5 

Direitos de Propriedade Comercial 30 30 30 30 30 

Fundos de Comércio 5 5 5 5 5 

Outros 10 10 9 7 7 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Companhia Beta (2009 a 2013) 
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O grupo denominado Outros continha, até 2012, somente alguns direitos de uso das 

controladas do grupo, depois passou a incluir a marca adquirida pela companhia. Nota-se que 

apenas os intangíveis registrados nesse grupo teve variação no tempo de vida útil, que 

decorreu dos prazos firmados em contratos desses direitos de uso. 

 

4.2.1.3 Impairment 

 

A Companhia Beta tem ações na Bolsa de Valores de Nova York e, por isso, tinha a 

obrigação de verificar o valor recuperável dos seus ativos todos os anos para atender aos 

requerimentos da Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão americana de 

valores mobiliários.  Os fatores considerados eram os mesmos elencados pelo CPC 01, como 

os resultados operacionais de curto prazo, tendências e perspectivas, bem como os efeitos de 

obsolescência, concorrência e outros fatores econômicos. Entretanto, essa avaliação era feita 

de forma global, observando o negócio como um todo. As IFRS, por sua vez, exigem uma 

observação bem mais profunda, focando em cada unidade geradora de caixa, e por isso foi 

necessário redesenhar todo esse processo de avaliação (informação extraída da entrevista).  

De acordo com as notas explicativas, a empresa não reconheceu nenhuma perda entre 2008 e 

2013. 

Até 2008, os ágios eram amortizados, a partir dessa data a entidade cessou a 

amortização e passou a realizar o teste de impairment anualmente nos saldos remanescentes. 

Tais ágios são alocados em suas respectivas UGC’s para a realização do teste. Para os demais 

ativos, a entidade verifica se existem evidências de perda de valor pelo menos uma vez ao 

ano, e se houver, aplicam estimam seu valor recuperável. De acordo com as notas divulgadas, 

foi aplicado o teste sobre os ágios e não ocorreu nenhuma perda, mas, sobre os demais ativos, 

não é esclarecido se existiram evidências de imparidade, nem se o teste foi realizado em 

algum ativo, é informado apenas que não houve registro de perdas. 

No primeiro ano de IFRS, as notas explicativas referentes ao impairment eram 

basicamente uma transcrição do que está exposto no CPC 01, sem nenhuma explicação sobre 

como foi feito o cálculo do valor recuperável do goodwill. Entretanto, a partir de 2011, a 

entidade passou a divulgar mais informações, atendendo ao disposto CPC 01, tais como: as 

premissas-chave envolvidas no cálculo do valor de uso, o período das projeções de 

crescimento dos fluxos de caixas futuros e as taxas utilizadas. 
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A entidade adota o valor de uso para avaliar o valor recuperável dos ágios, e as 

premissas observadas para a sua determinação envolvem: taxas de crescimento das receitas, 

custos e despesas, estimativas de investimentos e capital de giro futuros e taxas de descontos. 

As projeções de crescimento dos fluxos de caixa futuros são feitas para um período de 5 anos 

e são baseadas no plano de negócios da Sociedade e em dados mercadológicos, que, segundo 

a administração, representam a sua melhor estimativa das condições econômicas que existirão 

durante a vida econômica das diferentes UGCs às quais os ágios estão relacionados. As taxas 

de crescimento e de desconto utilizadas foram: 

 

Tabela 4: Taxas de Desconto e de Crescimento adotadas pela Companhia Beta 

Anos Taxas de Desconto Taxas de Crescimento 

2011 10,5% a 28,2% a.a 0% a 8% a.a 

2012 10,4% a 29,6% a.a 0% a 3,5% a.a 

2013 11,3% a 24,9% a.a 0% a 5,0% a.a 

Fonte: Demonstrações Contábeis da Companhia Beta (2011 a 2013) 

 

Nota-se que a Companhia Beta se preocupou em melhorar a qualidade das 

informações divulgadas sobre o impairment no decorrer dos anos, tornando-as mais 

esclarecedoras em alguns aspectos. 

Mas, para entender melhor como é realizado esse processo de realização do teste, bem 

como, para saber como a entidade se estruturou para atender às regras sobre impairment 

trazidas pelas IFRS, fez-se uma entrevista com o responsável pelas informações contábeis 

dessa holding, que vem a seguir. 

 

4.2.2 Entrevista com o gerente de controladoria 

 

Foi realizada uma entrevista com o Gerente de Informações Contábeis da Companhia 

Beta, que está na empresa há mais de 15 anos e participou de todo o processo de estruturação 

para o atendimento do CPC 01. A entrevista foi dividida em três partes: Estruturação, 

Procedimentos e Contribuições Internas geradas. 
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4.2.2.1 Estruturação da Companhia Beta para o atendimento ao CPC 01 – Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos 

 

Por ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, a companhia Beta adotava os 

princípios de contabilidade geralmente aceitos nos Estados Unidos da América, os United 

States Generally Accepted Accounting Principles (US Gaap), que já exigia o uso do valor 

justo para goodwill e para os ativos intangíveis, atendendo ao FAS 141 e o FAS 142. Dessa 

forma, a entidade já tinha a prática de verificar o valor recuperável dos ativos intangíveis, o 

que era feito somente nas demonstrações consolidadas. Todavia, segundo o entrevistado, não 

era realizada com toda complexidade requerida pelo CPC 01. Com as IFRS, o impairment 

passou a ser verificado em cada uma das 40 empresas que fazem parte do grupo, e, antes, era 

feito somente no consolidado e se fosse identificada alguma evidência de perda em alguma 

delas, então se realizava o teste. 

A Companhia Beta possui uma estrutura para atender às exigências do CPC 01, que 

foi iniciada ainda em 2008, com a primeira versão do CPC 01 que foi emitida em 2007. 

Segundo o entrevistado, a entidade já entendia a importância de não ser ter no balanço ativos 

superavaliados antes mesmo de ter ações listadas na NYSE, e por isso faziam avaliações 

internas para o provisionamento de perdas dos ativos, como a identificação de ativos 

obsoletos: 

[...] a gente procurava identificar ativos obsoletos para poder provisioná-los e não 

deixar no balanço um ativo que não estava gerando mais caixa. Isso era feito de uma 

forma mais simples, não com todos esses requerimentos de IFRS, que inclui até 

julgamentos. Então já tinha essa parte que era da companhia. Aí veio o USGaap e 

depois com o IFRS, que consolidou essa prática. 

 

Para a implantação do USGaap, a entidade contratou a consultoria de uma empresa de 

auditoria das BigFour, que a ajudou a fazer o primeiro USGaap que foi a base para o nosso 

Initial Public Offering (IPO) de abertura da companhia. Já para atender aos requerimentos da 

SEC acerca do impairment, não foi necessária a contratação de uma consultoria, os 

pronunciamentos foram interpretados internamente e, depois, discutidos com a auditoria da 

época, para ver se havia o mesmo entendimento e esclarecer os pontos que houvesse 

divergência. 

Entretanto, para a implantação das IFRS foi contratada a mesma BigFour que orientou 

a companhia na época do USGaap. Primeiro a administração formou uma equipe com pessoas 
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da área da contabilidade, que ficaram apartadas de suas funções normais, para ler e interpretar 

as normas, e, depois, revisar todos os processos internos e desenhar novos processos que 

fossem necessários. Essa primeira avaliação serviu de base para fazer a avaliação final em 

conjunto com a consultoria contratada. Segundo o gerente, tudo isso foi conduzido com 

sucesso dentro do grupo. 

A Companhia Beta não contratou nenhum pessoal especializado em IFRS para tocar 

esse projeto, ela optou em capacitar o pessoal interno com cursos específicos fora da empresa, 

e depois contratou uma empresa de treinamento para dar cursos in company para toda a 

organização. Foram realizados diversos workshops envolvendo todas as pessoas, para que 

entendessem as mudanças que a entidade estava sofrendo e impactá-las com os novos 

conceitos trazidos pelas normas. Essa preocupação da empresa em envolver o pessoal foi de 

extrema importância para o sucesso da implantação das IFRS, principalmente no que se refere 

ao CPC 01, que requer um controle maior dos ativos físicos, cuja guarda e controle é de 

responsabilidade dos colaboradores que os utilizam.  

Segundo o gerente, a diretoria também participou de muitos dos workshops que foram 

feitos, principalmente, para entender o que era tudo aquilo, aquela nova contabilidade. A 

participação efetiva da diretoria foi muito importante para o sucesso da implantação das IFRS 

como um todo, principalmente do CPC 01, que exige a colaboração de praticamente toda a 

organização, que parte da alta administração. 

O projeto de implantação do impairment envolveu diversas áreas da empresa: a área 

de operações, financeira, contabilidade, controladoria de negócios, área de vendas, área de 

produção, engenharia e manutenção, todas elas atuam em conjunto para obter as informações 

necessárias para aplicação do CPC 01. 

Para implantar essa prática para avaliar o valor recuperável dos ativos, a entidade teve 

que modificar alguns procedimentos de controle interno. A respeito disso, o gerente afirma 

que:  

[...] a gente teve que até mexer um pouco nos nossos modelos aqui, de avaliação de 

empresas, de avaliação de unidades geradoras de caixa para poder atender ao 

requerimento do IFRS, para poder ter o valor desses ativos refletidos corretamente 

no balanço. 

 

Além disso, o ERP utilizado pela companhia não atendia às necessidades referentes ao 

CPC 01, por isso foram feitas algumas adequações. No entanto, para aquilo que não pode ser 
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adequado no sistema operacional, foi desenvolvido um sistema legado para controlar. Dessa 

forma, o sistema operacional traz a reclamação e o sistema legado faz os ajustes. 

Para atender as regras para o Imobilizado e para o impairment não foi necessário 

realizar o inventário físico do ativo imobilizado, porque a maior parte dos bens da Companhia 

Beta são fixos, ou seja, não possuem mobilidade, e, para os demais, se tinha um bom controle. 

Todavia, vários controles do ativo imobilizado tiveram que ser modificados.  

Uma parte da implantação do CPC 01 que foi considerada muito complexa, foi a 

identificação das unidades geradoras de caixa (UGC). Primeiro buscou-se identificar a menor 

UGC, assim como está disposto na norma, o que é muito difícil para a companhia, uma vez 

que trabalha com diversos segmentos: em um deles a menor UGC poderia chegar até a uma 

lojinha de bairro, o que é inviável devido ao vasto número de unidades que a empresa possui; 

em outro, poderia chegar até uma base de abastecimento, cuja região é abastecida por diversas 

outras bases, dependendo da logística; outro segmento é composto por 4 plantas, porém, a 

produção inicia em uma e termina em outra, o que torno difícil a segregação.  

Diante dessa dificuldade, a administração entendeu que a menor UGC seria o 

segmento, portanto, cada segmento corresponde a uma UGC. A entidade possui 4 segmentos 

principais, logo, tem 4 UGCs definidas. Em um primeiro momento é analisado o segmento, e, 

se houver algum indício de perda dentro do segmento, é realizada uma avaliação mais 

profunda, identificando a base operacional que pode estar gerando perda. Por exemplo, se 

uma base especifica está baixa capacidade de produção, ela é testada sozinha, e, ao se 

confirmar que ela não gera caixa suficiente, a perda para aquela unidade é reconhecida. No 

caso do segmento que possui as 4 plantas, elas são analisadas em conjunto, se houver o 

apontamento de que alguma delas está gerando impairment, essa planta é identificada e 

testada individualmente. 

Questionado sobre as dificuldades encontradas no processo de implantação dessa 

estrutura para atender ao CPC 01, o gerente expôs duas principais: (1) Entender quais são as 

variáveis que afetam aquele negócio e mapear todas essas variáveis para aplicar o teste de 

Impairment; (2) Entender de finanças e fazer o link com o pessoal que entende disso. 

Quanto à primeira dificuldade, ele afirma que: 

 

Primeiro, acho que é a visão do negócio, primeiro é entender do negócio, coisa que o 

IFRS trouxe muito forte. Não adianta você entender de contabilidade se você não 

entende de negócio. Então, a primeira dificuldade é você entender quais são as 



87 
 

variáveis que afetam aquele negócio e mapear todas essas variáveis para você poder 

aplicar o teste de Impairment.  

 

A segunda dificuldade apontada foi o fato de a aplicação do CPC 01 exigir um forte 

conhecimento em finanças. Isso é um desafio para os profissionais de contabilidade, que não 

possuem esse conhecimento. O gerente afirma que: 

 

A segunda dificuldade que eu vejo com os profissionais de contabilidade é a questão 

de finanças, [...] se você pegar todo o pronunciamento, o que tem de contabilidade 

no CPC 01 é só o registro da provisão para perda e a reversão, porque o resto está 

muito fundamentado em finanças, como verificar a taxa de desconto, como calcular 

a taxa de desconto, como você calcula essa taxa de desconto, quais são os prêmios 

que você vai colocar nesta taxa de desconto. 

 

 

A implementação dessa estrutura para atender ao CPC 01 demorou três anos para 

funcionar corretamente, no primeiro ano foi idealizado e implantado o projeto, que foi sendo 

ajustado até chegar ao modelo atual.  

Esse processo de estruturação para o atendimento do CPC 01, que compreendeu 

adequação do sistema, treinamento e contratação de pessoal e contratação de consultoria, 

gerou um custo, o qual foi considerado baixo pelo porte da Companhia. 

 

4.2.2.2 Procedimentos para a aplicação do Teste de Impairment 

 

O gestor foi questionado sobre quais ativos intangíveis que a entidade detinha para 

poder verificar quais deles tem obrigatoriedade de aplicação anual do impairment, 

independentemente das evidências de perda, e, também, para contrapor com o que foi 

divulgado nas notas explicativas. O Gerente informou que não existe goodwill gerado 

internamente e que os intangíveis de vida útil indefinida existentes são apenas uma marca e os 

ágios por expectativa de rentabilidade futura adquiridos por meio das combinações de 

negócios feitas pelo grupo, como divulgado nas notas explicativas.  

Já sobre os intangíveis em desenvolvimento, segundo o entrevistado, existem os 

softwares que são desenvolvidos internamente, cujos custos de desenvolvimento normalmente 

são capitalizados. Entretanto, essa afirmativa contradiz o que está exposto nas notas 

explicativas, uma vez que a entidade afirma que não existem intangíveis gerados internamente 

e que os gastos com desenvolvimento são reconhecidos diretamente como despesas. 



88 
 

O CPC 01 exige que a entidade teste anualmente os ativos intangíveis em 

desenvolvimento e de vida útil indefinida, e o demais, sempre que houver indícios de perda, 

entretanto, o gerente afirmou que todos os ativos da companhia são testados anualmente, 

independentemente de haver indícios de perda:  

[...] a gente tem aqui um monitoramento dos indícios, se os ativos estão ficando 

obsoletos, se está tendo algum problema em uma unidade, então isso a gente vai 

mapeando ao longo dos trimestres, até mesmo pelas análises de resultado. Depois, 

no final do ano, a gente faz o teste por aquela unidade geradora de caixa. 

 

Questionou-se quais os critérios adotados pela Companhia para verificar a existência 

de evidências internas e externas de redução da recuperabilidade dos ativos. No que tange aos 

indícios externos, o Gerente informou três principais: (1) Mapeamento das variáveis 

macroeconômicas que podem afetar o resultado da companhia ou o seu fluxo de caixa, como 

inflação, câmbio e taxa de juros, que são fatores importantes no modelo de avaliação; (2) 

Análise da concorrência, onde a entidade verifica qual é sua posição no mercado, se está 

sendo ameaçada por algum concorrente e o quanto que isso pode prejudicar a sua capacidade 

de gerar caixa; e (3) Acompanhamento da evolução tecnológica, que afeta um dos segmentos 

principais da companhia e é um pouco mais difícil de avaliar, e é preciso avaliar o quanto que 

a mudança de uma tecnologia pode afetar a estrutura da planta e a sua capacidade de gerar 

caixa. 

Muitas dessas informações são extraídas do planejamento estratégico anual e do 

orçamento da companhia, e outras são obtidas através de consultorias contratadas, por 

exemplo, a entidade vai construir uma nova planta e a área de engenharia pode contratar uma 

consultoria especializada para analisar questões como: Qual seria a melhor tecnologia a 

aplicar? Essa tecnologia seria muito diferente da tecnologia que é usada hoje? O quanto que 

há de sobrevida dessa tecnologia que é utilizada hoje na planta em face dessa outra tecnologia 

que está chegando? 

Quanto às evidências internas, o Gerente apontou dois critérios principais utilizados: 

(1) Mapeamento da performance de ativos, a partir de fluxos estruturados de análise de 

resultado e (2) Envio de questionários nas unidades para conhecimento das condições 

operacionais dos ativos. 

No Mapeamento da performance são verificados os gastos com a manutenção de 

determinado ativo. A elevação desse gasto desperta a atenção para uma análise mais 

específica: por que esse ativo está tendo muita manutenção? A partir disso, o ativo é avaliado 
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e, se ele tiver que ficar parado para uma modernização, por exemplo, a entidade considera 

isso no cálculo de impairment.  

A controladoria obtém informações também por meio dos questionários que são 

enviados para as unidades responderem, a fim de conhecer quais ativos estão obsoletos, quais 

estão parados, quais não estão gerando mais caixa. A partir das respostas, a administração 

toma as medidas cabíveis, como avaliar se esse bem tem um mercado aonde possa ser 

vendido, verificar qual o caixa que vai gerar com esse mercado. Reconhece-se a perda pela 

diferença entre o valor contábil do ativo e o valor que ele vai gerar de caixa se for vendido. 

Para avaliar o valor recuperável da marca que possui, a administração avalia quanto 

está o crescimento da operação dessa marca e qual é o fluxo de caixa que esse valor traz, o 

qual é descontado a valor presente. Em seguida, é avaliado o valor dos ativos tangíveis que 

estão alocados nessa marca e somados ao valor contábil da mesma, para então ser comparado 

com o valor presente dos fluxos de caixa futuro calculado anteriormente; caso seja maior, a 

diferença é reconhecida como perda, e deduzida primeiro do goodwill gerado na aquisição da 

marca, depois dos ativos nela alocados. Além disso, essa marca tem uma cobrança de 

royalties dos franquiados, por isso, também é calculado o valor presente do fluxo de caixa 

futuro que será gerado através dessa cobrança, que também é comparado com o fluxo de caixa 

gerado pela marca. 

Ao ser questionado sobre as dificuldades que a administração encontra nesse processo 

de aplicação do teste de recuperabilidade de ativos, o Gerente respondeu que a principal 

dificuldade é a coleta de informações, é fazer com que as informações que estão “nas pontas 

do negócio” cheguem à controladoria. Ele afirma que: 

 

[...] tem um trabalho nosso forte de conscientização, de questionamento e de 

acompanhamento para poder coletar essas evidências, pois nem sempre as pessoas 

querem dar essas evidências, porque se for assim, elas vão ter um resultado negativo 

no seu orçamento, na sua própria performance. Então, tem aí um conflito de 

interesse, que a gente precisa fazer uma gestão forte em cima disso para poder 

mitigar. 

 

Existe uma tendência forte dos funcionários da companhia de agir com 

discricionariedade e omitir informações importantes para que sua performance não seja 

prejudicada. Isso porque o impairment tem um impacto negativo no desempenho das 

operações e, consequentemente, o valor dos bônus pagos pela companhia para os 

funcionários, que, segundo o entrevistado, “começam a querer manipular a medida e até 

esconder as evidências de ativos que estão com problema para não serem afetados no seu 
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bônus”, e esclarece: “nosso papel é tentar tirar toda essa neblina que está em cima e buscar a 

essência da atividade e constatar o quanto ela está gerando de valor”. Se a administração 

identificar que na projeção de um determinado período não foi incluída alguma evidência, a 

entidade a reconhece na próxima projeção para poder capturar de fato o efeito do impairment. 

Todas essas informações acerca dos procedimentos para verificar os indícios de perda mostra 

o quão complexo é o processo para a aplicação do teste de recuperabilidade de ativos. 

Para calcular o valor recuperável dos seus ativos a Companhia Beta utiliza o valor de 

uso, ou seja, ela projeta os fluxos de caixa futuros que serão gerados por eles. Segundo o 

entrevistado, nunca foi realizada uma avaliação pelo valor justo líquido das despesas de venda 

porque a entidade nunca chegou à condição de o fluxo de caixa projetado ser inferior ao valor 

contábil dos ativos. O fluxo de caixa descontado é projetado para o período de 5 anos.  

Para encontrar a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor de uso a entidade adota 

como critério o Capital Asset Pricing Model (CAPM), conhecido como Modelo de 

Precificação de Ativos Financeiros, ou o custo de capital médio ponderado, que é a taxa 

WACC. Esse cálculo inclui: a taxa livre de risco baseada no mercado americano, o prêmio do 

risco país, os prêmios por tamanho de empresa, todos os componentes do CAPM e a estrutura 

de endividamento da empresa, para chegar ao custo de capital.  Esse cálculo também é 

influenciado pela taxa de câmbio, principalmente o fluxo de caixa descontado das unidades 

que estão fora do país, bem como a unidades que possuem um nível elevado de exportação.  

A maior dificuldade no cálculo é encontrar os prêmios corretos, como o prêmio de 

risco e a taxa livre de risco, que são influenciados por diversos fatores, porque muitas vezes 

não se encontra referencias na bolsa de valores do Brasil, e é necessário buscar nas bolsas de 

outros países e convertê-las por um prêmio que reflita a realidade brasileira. 

Essas explicações mostram o quão complexo e difícil é encontrar a taxa de desconto 

apropriada para calcular o valor de uso, e o quanto está fundamentada em julgamento da 

administração. 

De 2010 a 2013, não há o registro de perdas por desvalorização nas demonstrações 

financeiras da Companhia Beta, questionado sobre isso, o Gerente informou que ainda não 

ocorreu nenhuma perda: 

 

[...] se a gente comparar, até pode pegar pelo próprio valor da ação. Se a gente pegar 

o valor da ação da companhia com o valor dos ativos, você vai ver que ele tem um 

valor de goodwill implícito enorme. Até maior do que a gente tem registrado no 

balanço.  
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O que a empresa reconhece em suas demonstrações são as provisões de perdas por 

obsolescência de ativos que se referem a materiais do estoque, bem como, a ativo 

imobilizado, que não possuem mais valor de mercado e serão sucateados. Essa provisão é 

reconhecida e o bem é baixado. Por ainda não ter havido um reconhecimento de perdas, a 

companhia não criou ainda um controle fiscal para controlá-las. 

 

4.2.2.3 Custo-benefício da Adoção do Teste de Impairment 

 

Foi questionado ao Gerente se a adoção do CPC 01 trouxe algum benefício interno 

para a entidade. Ele foi categórico em responder que sim, porque permite avaliar o quanto 

vale o negócio: 

Na minha avaliação sim, porque você consegue avaliar qual é o valor do teu negócio 

mesmo. Ele incorpora dentro da contabilidade, na minha visão, o próprio cálculo do 

evaluation de um negócio.  

 

Para ele, as demonstrações financeiras não refletem o valor econômico da companhia, 

mas quando se incorpora um cálculo de impairment, é possível se chegar muito próximo 

desse valor. 

Outra contribuição que a adoção do CPC 01 trouxe, no ponto de vista prático, foi o 

aprimoramento dos processos relacionados ao controle do ativo imobilizado, porque como 

essa prática exige uma análise constante da capacidade de geração de caixa do ativo, a 

companhia consegue identificar o problema antes que ele comece a gerar perdas, ou seja, a 

avaliação constante permite que a administração tome, antecipadamente, as medidas 

necessárias para que esse ativo não prejudique o desempenho das operações. Por exemplo, ao 

verificar as evidências de que um determinado ativo possa não estar gerando caixa, a entidade 

consegue identificar que aquele ativo está tendo algum problema. Com isso, pode-se verificar 

o motivo pelo qual ele está perdendo sua capacidade de gerar caixa e, então, decidir o que é 

melhor fazer com ele: se vale a pena modernizá-lo para recuperar sua capacidade de produção 

ou se é melhor se desfazer dele e buscar um mercado para vendê-lo e gerar algum caixa. Além 

disso, possibilita a identificação de ativos que podem estar parados e que poderiam ser 

utilizados em outras plantas, e continuar gerando caixa. 

Em seguida, foi questionado se a partir da avaliação do impairment a administração 

identificou que algum investimento feito não estava tendo o retorno esperado. O gerente 

respondeu que a companhia não utiliza o teste para isso, porque eles utilizam a metodologia 
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do EVA® - Economic Value Added
5
, que possibilita a avaliação econômica de um ativo e 

incorpora algumas das variáveis que estão no cálculo do impairment. No entanto, em sua 

opinião, para quem não utiliza o EVA®, o teste de impairment é uma boa ferramenta para 

avaliar o retorno dos ativos: 

Se você não tem o EVA® implantado, o teste de impairment é uma boa ferramenta 

para você ver o quanto que está indo para frente ou não o teu negócio, 

principalmente em termos econômicos e não contábeis, porque você pode estar 

vivendo uma ilusão, contabilmente você está bem, mas economicamente você não 

está tão bem. É que a gente usa hoje mais o EVA®, pois esse conceito está mais 

institucionalizado dentro da companhia e ele é muito próximo do teste de 

Impairment. Então, se você for olhar uma companhia que não tem o EVA, acho que 

tem um grande ganho se você fizer um teste de impairment. 

 

A entidade adotou o conceito do EVA® antes mesmo da adoção das IFRS, e é a 

prática padrão para a análise dos retornos nos investimentos. Quando a alta administração 

toma alguma decisão de se desfazer de um ativo, esta é baseada no EVA®, como ocorreu em 

2009, quando o grupo vendeu uma empresa de transporte por não estar gerando o retorno 

esperado. 

Sobre a relação custo-benefício para gerar essa informação de impairment, o gerente 

afirmou que vale a pena para a empresa, porque a realização do cálculo anualmente permite 

que a administração tenha a visão de quanto vale o seu negócio. 

Se você faz um cálculo desse e chega à conclusão de que o fluxo de caixa da 

empresa é menor do que o valor dos seus ativos, acho que é melhor sair do negócio e 

buscar outras melhorias de negócios, se não forem viáveis, porque você está 

destruindo valor. 

 

O teste impairment possibilita verificar se um ativo está sendo rentável, e, 

consequentemente, influencia a decisão da administração em manter ou não o negócio. Para o 

gerente, é considerada uma ferramenta de gestão, que pode ser utilizada na avaliação de 

desempenho. E, caso deixe de ser obrigatória, a entidade continuará utilizando essa prática, 

porque se tornou parte do negócio. 

 

4.3 ESTUDO DE CASO 3 – COMPANHIA GAMA 

 

                                                           
5
 EVA® é um indicador desempenho econômico da empresa e sinaliza que a entidade tem capacidade para arcar 

com todas as suas despesas, remunerar o capital próprio e gerar ou não resultados positivos. (MARTINS; DINIZ; 

MIRANDA, 2012) 
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A Companhia Gama é uma empresa brasileira do ramo alimentício, listada no segmento 

Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros (BM&FBOVESPA) e na Bolsa de 

Valores de Nova York (NYSE). A entidade atua no mercado interno e externo e possui 4 

segmentos bem sedimentados. 

 

4.3.1 Análise das demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras de 2008 a 2013 foram analisadas somente nas 

informações relacionadas ao Ativo Imobilizado, Intangível e Impairment, para identificar as 

principais características dos ativos da Companhia Gama, bem como, conhecer as decisões 

tomadas em relação à adoção inicial das IFRS. Esses dois grupos patrimoniais representam 

48% do ativo total da empresa. 

 

4.3.1.1 Ativo Imobilizado 

 

A Companhia Gama realizou o processo de convergência às normas internacionais em 

duas fases, conforme os novos pronunciamentos contábeis eram emitidos e aprovados pela 

CVM. O CPC 04 – Ativo Intangível e o CPC 01 – Redução ao valor recuperável foram 

adotados ainda em 2008, e o CPC 27 – Imobilizado, foi adotado em 2009. 

No processo de adoção das IFRS, a entidade optou em não adotar o critério do custo 

atribuído (deemed cost) utilizando como mensuração inicial dos bens do ativo imobilizado o 

valor justo. A administração apresentou a seguinte justificativa: 

(i) o método de custo, deduzido de provisão para perdas é o melhor método para 

avaliar os ativos imobilizados da Companhia; (ii) o ativo imobilizado da Companhia 

é segregado em classes de bens definidas e relacionadas à sua atividade operacional; 

(iii) no exercício de 2009 a Companhia revisou a estimativa de vida útil de seu ativo 

imobilizado; e (iv) a Companhia possui controles eficazes sobre os bens do ativo 

imobilizado que possibilitam a identificação de perdas e mudanças de estimativa de 

vida útil. 

 

A empresa tinha saldos no ativo diferido e, na adoção inicial das IFRS, a gestão 

decidiu em mantê-los até sua completa realização, todavia, em 2010, tendo por objetivo a 



94 
 

harmonização entre o BR GAAP e o IFRS, alterou essa política contábil, realizando a baixa 

total desse saldo contra a conta de lucros acumulados de 01.01.09.  No que tange as Reservas 

de Reavaliação, os saldos haviam sido absorvidos totalmente quando da adoção das IFRS. 

O Ativo Imobilizado da Companhia Gama é mensurado pelo seu custo de aquisição, 

formação ou construção, deduzido da sua depreciação acumulada e perdas por desvalorização 

do seu valor recuperável, e também inclui os custos dos empréstimos para os ativos 

qualificáveis, conforme disposto no CPC 20.  

O método de depreciação utilizado é linear, baseado na vida útil econômica dos ativos, 

que passou a ser revisada anualmente, bem como o valor residual dos ativos. A avaliação 

inicial da vida útil econômica dos bens do imobilizado foi realizada em 2009, conforme 

descrito a seguir: 

Tabela 5: Comparação das Taxas de Depreciação da Companhia Gama 

Taxa Anual de Depreciação (%) 

  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Terrenos - - - - - - 

Edificações e benfeitoria 4 3 3,45 3,48 3,45 3,05 

Máquinas e equipamentos 11 7 5,94 6,06 5,99 5,83 

Instalações elétricas e hidráulicas 10 4 3,57 3,57 3,57 3,8 

Móveis e Utensílios - 6 6,25 6,25 6,25 8 

Veículos e Aeronaves - 14 14,29 14,29 14,29 14,64 

Outros 12 - - 5,15 2,66 5,21 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Companhia Gama (2008 a 2013). 

 

As contas Móveis e Utensílios e Veículos, no ano de 2008, eram agrupadas e 

representadas pelo grupo “Outros”, por isso seus valores zerados nesse ano.  

Percebe-se que a primeira avaliação da vida útil dos ativos do imobilizado fez reduzir 

as taxas de depreciação utilizadas anteriormente pela companhia, o tempo de vida útil das 

Máquinas e Equipamentos, por exemplo, caiu de 11% para 7%, isto é, o que era depreciado 

em um pouco mais de 9 anos, passou para quase 15 anos. Isso demonstra que a entidade 

reconhecia contabilmente o consumo dos benefícios econômicos gerados por eles em menor 

tempo do que eram realmente usufruídos, provocando a existência de equipamentos 

totalmente depreciados ainda em operação. O mesmo ocorreu com as Edificações e 

Benfeitorias, bem como, com as Instalações, cuja taxa teve a maior queda, passando de 10% 
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para 4% ao ano, ou seja, o que antes era depreciado em 10 anos passou a ser depreciado em 

25 anos. 

Na comparação das taxas utilizadas entre 2009 e 2013, nota-se que não houve 

alterações significativas, entretanto, percebe-se que, no decorrer dos anos, sempre há 

mudanças no período de vida útil econômica nos ativos, por menor que seja, por isso a 

importância de revisá-la constantemente. 

 

4.3.1.2 Ativo Intangível 

 

A Companhia Gama possui ativos intangíveis de vida útil definida e indefinida, bem 

como, intangíveis gerados internamente. Os ativos de vida útil indefinida correspondem aos 

ágios por rentabilidade de expectativas futuras e às marcas e patentes. Os ágios foram 

amortizados até 2008, quando passou a ser proibida, e, a partir de 2009, passou a ter seu valor 

recuperável passou a ser testado anualmente, conforme o CPC 01.  

Os ativos intangíveis são mensurados ao seu valor de custo, menos amortização 

acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Todos os custos com 

pesquisas dos intangíveis em desenvolvimento são considerados como despesas, somente os 

custos diretamente identificáveis à fase de desenvolvimento são capitalizados, seguindo os 

critérios do CPC 04. 

Tanto o método de amortização quanto a vida útil dos intangíveis com vida útil 

definida são revisados anualmente. Os ágios e as marcas são testados anualmente em relação a 

perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de 

caixa.  

 

4.3.1.3 Impairment 

 

A Companhia Gama adotou a CPC 01 em 2008, quando iniciou a verificação das 

evidências de perda do valor recuperável dos seus ativos. A capacidade de recuperação dos 
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ativos é testada anualmente, tanto do imobilizado quanto do intangível, e os indícios de perda 

são verificados trimestralmente. 

Nos anos de 2008 e 2009, a empresa não divulgava informações específicas sobre o 

cálculo do teste de impairment, informando apenas que os ativos foram testados. Entretanto, a 

partir de 2010, informações mais específicas passaram a serem publicadas, como o tipo de 

cálculo utilizado, as premissas observadas e as taxas adotadas, conforme especifica o CPC 01. 

A entidade verificar o valor recuperável de seus ativos com base no seu valor de uso, 

que é determinado a partir das projeções de fluxos de caixa descontados. Para realizar o teste 

de impairment, os ágios e as marcas e patentes são alocados às unidades geradoras de caixa a 

que pertencem.    

Os fluxos de caixa descontados são elaborados com base no orçamento plurianual da 

companhia, feito para o período de cinco anos, e em projeções de crescimento para o período 

de 10 anos, que são embasadas nas experiências históricas da entidade e em projeções de 

mercado de órgãos governamentais e associações, que afetam suas operações. A 

administração entende que a projeção do fluxo de caixa para o período superior a cinco anos é 

adequada porque reflete o tempo estimado de utilização dos grupos de ativos. 

Para a projeção dos fluxos de caixa descontados, a Companhia Gama utiliza como taxa 

de desconto a taxa WACC, bem como outras premissas: PIB Brasil-BACEN, PIB Mundial – 

FMI, IPCA, SELIC; e ainda faz uma análise de sensibilidade considerando as variações na 

margem EBITDA
6
 e no WACC nominal. Abaixo seguem as taxas principais: 

 

Tabela 6: Taxas de Desconto e de Crescimento adotadas pela Companhia Gama 

Taxas Anuais  

 2010 2011 2012 2013 

WACC 12,80% 12,20% 11,20% 11,20% 

Taxas de Crescimento  9% a 16% 9,3% a 18,2% 9,3% a 18,2% 5,3% a 9,8% 

Fonte: Demonstrações Financeiras da Companhia Gama (2010 a 2013) 

 

                                                           
6
 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), também conhecido como LAJIDA 

(Lucros antes dos Juros, Depreciação e Amortização), é um indicador financeiro que demonstra o quanto uma 
empresa gera de recursos por meio de suas atividades operacionais, sem considerar os impostos e outros efeitos 

financeiros. 



97 
 

Essas informações são utilizadas para a verificação do valor recuperável dos ativos 

intangíveis, e nenhuma perda foi identificada desde que essa prática foi iniciada. 

Quanto ao Imobilizado, em 2011, a entidade identificou indícios de perda em algumas 

unidades geradoras de caixa e realizou o teste de impairment, considerando as seguintes taxas 

para a elaboração dos fluxos de caixa descontados: WACC de 12,2% a.a. como taxa de 

desconto e inflação variando de 5,40% a 4,27%. Entretanto, nenhuma perda foi identificada. 

Percebe-se que a Companhia Gama melhorou significativamente a divulgação das 

informações referentes ao Imobilizado, Intangível, principalmente as informações acerca do 

impairment.  

Para compreender melhor como a empresa passou pelo processo de convergência das 

normas contábeis, no que tange às mudanças referentes ao Imobilizado, Intangível e, 

principalmente, à adoção do CPC 01, foi realizada uma entrevista com a ex-gerente contábil 

da companhia.  

 

4.3.2 Entrevista com o gerente de controladoria 

 

Foi realizada uma entrevista com a ex-Gerente Contábil da Companhia Gama, que 

trabalhou na entidade no período de 2009 a 2013 e foi responsável pelo desenho e 

implantação do projeto de estruturação da entidade para a aplicação do teste de 

recuperabilidade dos ativos. 

 

4.3.2.1 Estruturação da Companhia Gama para o atendimento ao CPC 01 – Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos 

 

A Companhia Gama, por ser listada na SEC, assim como a Companhia Beta, já 

realizava anualmente o teste de impairment antes da adoção das IFRS, entretanto, não era 

feito por unidade de negócio, era uma regra aplicada apenas nas demonstrações consolidadas. 

Dessa forma, essa prática teve que ser aprimorada, ou seja, a administração aproveitou a 

estrutura existente para atender aos requerimentos da SEC, FAS 141 e FAS 142, e estabeleceu 
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novos processos para poder atender todas as exigências do CPC 01 – Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos. 

A gerência já entendia a importância de refletir nas demonstrações financeiras o valor 

de recuperação dos seus ativos e logo tratou de criar um projeto para desenhar os novos 

processos que seriam necessários para a aplicação dessa regra. E, para isso, não foi necessário 

contratar nenhuma consultoria especializada, pois na área contábil havia duas pessoas que 

tinha o Certified Public Accountant (CPA), que é a titulação dos contadores qualificados nos 

Estados Unidos da América, o que contribuiu bastante para a implantação de todas as normas 

internacionais. A ex-gerente, uma das CPAs da época, afirma que: 

[...] a empresa tinha o benefício de ter duas pessoas dentro da área contábil que eram 

CPAs. Assim, você acaba tendo um conhecimento, um preparo diferenciado em 

relação a outros profissionais do mercado pela exigência de aprendizado para poder 

ter essa certificação. Então, a gente sabia exatamente o que tinha que ser feito, e 

como deveria ser feito. 

 

Também existem pessoas capacitadas na área financeira, que foram designadas pela 

área contábil para projetar os fluxos de caixa descontados e analisar todas as premissas 

econômicas e mercadológicas que envolvem o cálculo do valor recuperável dos ativos, e, por 

isso, não foi necessário contratar nenhuma consultoria para fazer esse trabalho. 

Dessa forma, toda a ação partiu da área contábil para convencer a alta administração 

da necessidade de se fazer essas mudanças, para que a contabilidade de fato refletisse para o 

acionista a forma que a gestão olhava o negócio. 

O primeiro passo foi definir as unidades de negócio geradoras de caixa, que não eram 

bem definidas dentro da organização, e foi uma questão bastante discutida e trabalhada, 

devido a diversidade de produtos produzidos. Com as UGCs bem delineadas, foi possível 

determinar os fluxos de caixa descontados por unidade de negócio, que endereçava o risco de 

impairment nos ativos de vida útil indefinida. 

Para os ativos tangíveis foi desenvolvido um trabalho muito grande porque a 

companhia possui mais de 60 plantas. Primeiro foi elaborada uma planilha em Excel com um 

questionário que foi enviado para as unidades, relacionando item a item que está alocado em 

cada uma delas, o qual os gestores das unidades precisaram responder se todos aqueles itens 

ainda existiam, se estavam operantes ou não, se estavam inoperantes deveriam informar o 

motivo e se havia previsão de voltar a operar, se não tivesse previsão, tinha que informar qual 
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seria a destinação que seria dada e se o ativo poderia ser utilizado em outra planta ou se 

deveria ser sucateado e vendido. 

A ex-Gerente afirma que esse trabalho foi monumental e que os questionários foram 

respondidos pelas unidades, depois revisados pela controladoria e devolvidos novamente para 

as unidades até que todas as dúvidas fossem esclarecidas. Esse processo se repetiu várias 

vezes até que se pudesse identificar qual a porção de ativos que a empresa tinha investido e 

que não estavam gerando retorno, para então, de fato, realizar o teste de impairment. Ao final 

desse processo, o resultado obtido com esses questionários foi submetido à análise da 

auditoria para verificar se eles estavam de acordo ou não com o trabalho que tinha sido 

desenvolvido internamente. 

No primeiro ano foi muito trabalhoso esse processo, pois as pessoas não estavam 

acostumadas a esses questionamentos, e foi necessário revisar e devolver os questionários 

muitas vezes para poder coletar todas as informações. No entanto, essa prática virou rotina, 

pois todos os anos os questionários são enviados para as unidades, e aos poucos as pessoas 

foram se adaptando.  A Entrevistada explica que: 

No primeiro ano foi uma catástrofe, no segundo ano foi um pouco melhor, e depois 

você vai colocando isso na rotina e as pessoas foram entendendo o objetivo, a 

importância, então foram se conscientizando... 

 

Essa estrutura demorou três anos para funcionar corretamente, 2009, 2010 e 2011. Os 

dois primeiros anos foram mais problemáticos, mas as informações geradas puderam ser 

validadas pela auditoria, e, a partir do terceiro ano, tudo funcionou completamente. 

A estruturação da Companhia Gama para atender ao CPC 01 envolveu toda empresa, 

porque o fluxo de caixa descontado que é utilizado para verificar o valor recuperável dos 

ativos intangíveis é baseado no orçamento e no plano de negócios da empresa, que envolve 

todas as áreas. Em seguida entra uma atuação muito forte das áreas contábil, financeira e de 

planejamento, que são responsáveis em verificar as premissas que nortearão o cálculo desse 

fluxo de caixa. E para os itens do Imobilizado, a área operacional é bastante requerida, porque 

são os diretores de fábrica que conhecem as condições dos ativos alocados em suas unidades. 

Outra área bastante envolvida nesse processo é a engenharia, que orienta sobre a 

capacidade de produção dos maquinários, bem como sobre quais destinações podem ser dadas 

a eles, por exemplo, se o ativo não serve para uma planta, pode ser exportado para outra que 

possa utilizá-lo. E, ainda, envolve a área de desenvolvimento de produtos, que podem orientar 
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se existem maquinários específicos para a produção de novos produtos que não tiveram 

aceitação no mercado e, por isso, não vai gerar o retorno esperado. 

Segundo a ex-Gerente, não houve necessidade de mudanças do sistema operacional, 

pois o processo é todo manual. Por outro lado, houve necessidade de contratação de pessoal 

para dar reforço para as áreas devido à demanda de trabalho. Entretanto, não foram 

contratadas pessoas especializadas em IFRS, as pessoas foram todas treinadas internamente, o 

que deu muito certo para a companhia. 

A adoção do CPC 01 não gerou mudanças nos procedimentos de controle dos ativos 

utilizados, porém, promoveu a criação de novos processos que melhoraram esse controle, 

como por exemplo, a criação desse questionário que expõe para a administração as 

verdadeiras condições dos bens do Imobilizado, que anteriormente eram observadas apenas 

pelo pessoal da fábrica.  

Entretanto, a implantação dessa norma possibilitou algo muito importante para a 

companhia, que foi a mudança no comportamento das pessoas em relação aos ativos, gerando 

uma preocupação de zelar, de fato, por eles, principalmente, a mudança de postura dos 

diretores de fábrica, que passaram a identificar antecipadamente os ativos que estão 

inoperantes ou com problema na sua unidade e a tomar as medidas cabíveis antes que a 

contabilidade identifique o problema, e, com isso, ele seja penalizado na sua performance e, 

posteriormente, em seu bônus. Assim, ao identificar problemas com um maquinário, o 

responsável pela unidade entra em contato com a área de engenharia ou com outras áreas da 

empresa para dar um destino para essa máquina de forma que não afete o resultado da 

empresa. 

Por outro lado, existem aqueles que omitem ou tentam esconder informações de ativos 

que não estão gerando mais retorno para a organização, a fim de evitar uma penalização. Para 

mitigar esse risco, todo esse processo é objeto de análise da diretoria interna, que valida o 

trabalho realizado pelas plantas. Além disso, a auditoria externa realiza alguns testes. Dessa 

forma o risco de discricionariedade dos gestores de fábrica é endereçado pela administração. 

Se ocorrido e descoberto, o ato é tratado como fraude. 

 Sobre a identificação da menor unidade geradora de caixa, segundo a ex-Gerente, essa 

era uma questão fácil de ser resolvida na Companhia Gama, devido ao fato de o sistema 

operacional utilizado permitir enxergar cada uma das fábricas. Apesar disso, foi definido 

como unidade geradora de caixa cada um dos 4 segmentos e, se em uma análise identificar a 
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ocorrência de impairment em algum segmento, a entidade identifica a unidade de fábrica que 

está gerando perda. A entrevista afirma que a Companhia Gama:  

[...] tem um sistema muito forte e muito bem implementado, a gente consegue ir lá e 

enxergar a fábrica, e dentro da fábrica você conseguiria ir até à linha de produção. 

Só que o fato de você enxergar essa menor unidade geradora de caixa não 

necessariamente significa que você tome decisão com base nisso, porque o negócio 

é tão grande que não dá para tomar decisão com base nisso. Então a gente toma 

decisão agrupando essas unidades geradoras de caixa. Mas assim, se eu quisesse ir 

numa linha de produção eu consigo. E quando eu fazia a minha análise de 

impairment de ativo tangível, eu conseguia ser bem assertiva nesse aspecto, mas em 

termos de intangível, a gente agrupava dentro das unidades de negócio. 

 

Quanto às principais dificuldades nesse processo de adequação da companhia para o 

atendimento do CPC 01, a ex-Gerente destacou três principais: (1) Convencer a alta 

administração da necessidade de modificar os processos para atender à norma; (2) Limitação 

tecnológica (falta de um software adequado para tratar os dados); e (3) Limitação de Recursos 

Humanos. 

A primeira dificuldade encontrada no processo de estruturação da companhia para 

atender à regra foi fazer a alta administração entender que isso era realmente necessário, e que 

essa prática era importante para que as demonstrações contábeis pudessem refletir para os 

acionistas a forma que a gestão enxerga o negócio. Assim, foi a contabilidade que estudou o 

pronunciamento contábil, revisou os processos, criou um plano de ação e o levou a diretoria 

aprovar, pois para poder inserir todas as mudanças que se faziam necessárias, a decisão tinha 

que partir do alto escalão. 

A segunda dificuldade apresentada foi a limitação de tecnologia, devido à enorme 

massa de dados para serem trabalhados por meio de planilhas de Excel, o que sempre corre o 

risco de incorrer em um erro.  

E, por fim, a terceira dificuldade apontada foi a falta de pessoal para executar as 

atividades, porque o reforço da contabilidade não foi de imediato, o que prejudicou a 

execução dos trabalhos no primeiro ano. Além disso, esse processo de verificação das 

evidências internas é longo, porque é realizado pelas mesmas pessoas que executam as tarefas 

do dia a dia, portanto, é necessário planejar muito bem e com bastante antecedência, para dar 

o tempo para as pessoas poderem verificar os ativos e fazer as confirmações adequadas. Por 

isso, o processo é iniciado geralmente em agosto para poder terminar em dezembro, e, com 

isso, dar tempo para a auditoria validar o trabalho realizado.  
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É um processo bem longo. Você tem que dar esse tempo porque os recursos são 

limitados. Você não tem gente que vai fazer isso pra você. Eles têm que fazer todas 

as atividades diárias e mais isso. 

 

A falta de um sistema que permitisse trabalhar a enorme massa de dados coletadas nos 

questionários e a falta de pessoal para a execução dos trabalhos foram as dificuldades foram 

mais contundentes em todo esse processo. 

Já quanto à relação custo-benefício da adoção do CPC 01, a ex-Gerente afirma que o 

custo é considerado baixo para o benefício que traz. O custo que essa implantação gerou foi 

somente a contratação de pessoal, uma vez que não foi preciso contratar uma consultoria e 

nem com adequação do sistema operacional, segundo ela, “o custo do investimento em mais 

pessoas é muito baixo e se paga muito rapidamente assim”. Em contrapartida, essa estrutura 

enseja a identificação antecipada da possibilidade perda no investimento, o que permite que se 

tome uma ação para que ela não ocorra e prejudique o desempenho da empresa. Por isso, o 

custo em relação ao benefício, compensa. 

 

4.3.2.2 Procedimentos para a aplicação do Teste de Impairment 

 

A companhia Gama verifica as evidências externas e internas de perda do valor 

recuperável dos seus ativos. Segundo a ex-Gerente, as evidências externas são buscadas nos 

cenários macroeconômicos, como a expectativa de inflação, a taxa de juros e o PIB 

brasileiros. A entidade também analisa os acontecimentos que podem gerar algum impacto na 

economia mundial e afetar, de alguma forma, suas operações, como por exemplo, a ocorrência 

de um bloqueio econômico ou mesmo uma catástrofe natural. Um exemplo claro disso foi o 

tsunami que ocorreu no Japão em 2011, que fez com que os japoneses reduzissem 

drasticamente a importação de mercadorias e, por esse ser um mercado muito importante para 

companhia, esse fato teve um reflexo negativo no seu resultado. Por isso, fatos como esses 

devem ser estudados para antever de que forma as operações podem ser afetadas e se haverá 

problemas de impairment. 

Quanto aos indícios internos irrecuperabilidade de ativos, são analisadas as atas de 

reunião do Conselho e da Diretoria, para saber se alguma das decisões tomadas pela alta 

administração ou pelo Conselho vai impactar a realização de algum ativo da entidade, como 



103 
 

por exemplo, a decisão de descontinuar determinada linha de produto ou determinada planta. 

Essas são informações que devem ser acompanhadas pela contabilidade para considerar no 

cálculo de do valor recuperável dos ativos. Outra fonte de informações, e a mais importante 

para capturar de fato o impairment, segundo a entrevistada, é o questionário que é enviado 

todos os anos para todas as plantas, que traz informações específicas sobre as condições 

operacionais de cada item do Imobilizado, e é um processo trabalhoso que demanda bastante 

tempo para ser concluído. 

Primeiro a contabilidade estabelece uma data-base para enviar os questionários para as 

unidades responderem. Para esse trabalho são designadas duas pessoas durante dois a três 

meses do ano, que ficam apartadas de suas funções normais, a fim de enviar os questionários 

para as plantas e analisar o conteúdo das respostas, de forma que no fim do ano se tenha 

informações completas sobre as condições de cada ativo imobilizado. Depois o resultado é 

submetido à análise da auditoria interna para ser validado, e depois para a auditoria externa 

que realiza alguns testes de observância. 

A ex-Gerente esclarece que, mesmo sem evidências de perda, a Companhia Gama 

aplica o teste de impairment anualmente em todos os ativos da companhia. A existência de 

indício faz com que as análises sejam antecipadas, para garantir que as informações 

divulgadas trimestralmente reflitam a realidade econômica da organização, por isso a resposta 

ao indício tem que ser rápida. E aonde se encontra indício, a análise é feita com maior 

ceticismo. A entrevistada explica que: 

Por mais que o processo se dá uma vez ao ano, de fato você analisa o tempo todo. 

Por meio de leitura de ata, por meio de tudo. De como as informações são 

divulgadas dentro da empresa, qualquer tipo de informação faz com que você avalie: 

isso aqui vai dar impacto ou não vai? Isso aqui é um indício ou não é um indício? 

Então, por isso que é importante você de fato conhecer bem o problema, porque se 

você desconhece a regra, vai ler a informação e não vai conseguir falar que isso é 

um impairment. 

 

Questionada sobre as dificuldades de se manter essa estrutura de monitoramento 

constante das evidências de perda de recuperabilidade, a ex-Gerente esclarece que não há 

dificuldades, porque a empresa possui uma equipe experiente e bem preparada para 

desenvolver esse processo. E, além disso, as informações permeiam por toda a companhia, e, 

dessa forma, a equipe tem acesso às decisões tomadas pela alta administração, que são bem 

discutidas e analisadas pelo grupo. Entretanto, por ser um processo que para ser realizado 

depende do conhecimento das pessoas que formam a equipe responsável em executá-lo, a 
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simples substituição de uma dessas pessoas afeta a qualidade do trabalho. Esse, sim, é um 

problema. 

A entidade utiliza o valor de uso com base para o cálculo do valor recuperável dos 

ativos de vida útil indefinida (marcas e goodwill), e o valor justo líquido das despesas de 

venda para os demais ativos. 

O valor de uso é determinado através dos fluxos de caixa descontados projetados, que 

têm como base o orçamento anual e o plano de negócios da companhia, que é projetado para 

cinco anos, de forma bem detalhada e por unidade de negócio. 

As premissas econômicas utilizadas são pervasivas para todos os trabalhos da 

companhia, ou seja, a taxa de risco e de desconto utilizadas para o cálculo do impairment são 

as mesmas utilizadas em outros cálculos feitos para a companhia, considerando a mesma taxa 

de juros, de inflação, etc. Para isso é exigido uma boa comunicação entre as áreas contábil, 

financeira e de planejamento. 

A Companhia Gama não reconheceu contabilmente nenhuma perda por desvalorização 

do valor recuperável de ativos entre o período de 2008 a 2013. Porém, segundo a ex-Gerente, 

no primeiro ano em que foi realizado o teste de impairment, foi identificada uma perda de 

0,04% em relação ao total de ativos da entidade, o que, devido a sua irrelevância, não foi 

reconhecida no balanço.  

Entretanto, essa perda despertou a atenção da administração, que adotou medidas para 

identificar o motivo dessa perda e tentar recuperar esse valor, além disso, por ser o primeiro 

ano que o teste foi realizado, poderia haver uma margem de erro. Por isso, foi feito um plano 

de ação conjunta para verificar, de fato, o quanto foi essa perda e o que poderia ser feito para 

recuperá-la.  Foi verificado que haviam ativos parados que não estavam gerando retorno 

nenhuma para a empresa, como medida corretiva, alguns desses ativos foram alocados em 

outras plantas e outros foram sucateados ou vendidos, e dessa forma o valor foi recuperado. 

 

4.3.2.3 Custo-benefício da Adoção do Teste de Impairment 

 

Questionou-se a ex-Gerente Contábil se a adoção do CPC 01 trouxe algum benefício 

interno para a Companhia Gama, e foi categórica em responder que sim, primeiramente 
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porque a partir do teste de impairment, a administração pôde identificar a existência de ativos 

parados que não estavam gerando nenhum retorno para a empresa, e pôde destiná-los de 

forma que recuperasse o valor que estava perdendo. E esse valor que deixou de ser perdido 

comparado com o custo da implantação dessa prática, que se restringiu apenas na contratação 

de pessoal (analistas), é imensamente maior, ou seja, o ganho que a entidade teve já no 

primeiro ano cobriu todo o gasto que a entidade vai ter por anos. 

Outro benefício que essa norma trouxe para a organização foi a mudança do 

comportamento das pessoas em relação ao cuidado com os bens da companhia. Todos os 

colaboradores passar a ter maior zelo pelo patrimônio que está sob sua responsabilidade e, 

principalmente, os gestores das fábricas que passaram a se preocupar mais com os ativos 

alocados nas suas plantas, não deixando máquinas paradas sem gerar retorno, uma vez que 

isso vai prejudicar a métrica de desempenho da sua unidade. 

No ponto de vista prático, a adoção do impairment fez com que a empresa aprimorasse 

os seus controles de ativo imobilizado e intangível. Nesse aspecto, a ex-Gerente assevera que 

essa prática ajudou até no momento de se fazer o planejamento plurianual, pois “todo mundo 

tende hoje a querer dar mais valor para o intangível com vida útil indefinida do que alocar pra 

ativos, porque isso vai voltar afetando o lucro líquido, ou ele volta por amortização ou 

depreciação”, e como o lucro contábil é medida para o pagamento dos bônus, a contabilidade 

sofre pressão para alocar mais valor para os ativos intangíveis, a fim de reduzir o efeito sobre 

o lucro. Porém, agora com as projeções dos fluxos de caixa das unidades, a contabilidade 

consegue mostrar para os diretores que se fizer isso, o fluxo de caixa não vai sustentar o 

número, e por isso tem que se alocar o valor que realmente é. 

Além disso, a respondente afirma que a adoção das IFRS serviu para “ensinar a alta 

administração a forma que a contabilidade tem que ser. Isso foi muito legal. Eu acho que 

nisso o IFRS ajudou o contador a ser visto de uma forma diferente, a contabilidade ser vista 

de forma diferente”. 

Quando questionada se as informações geradas pelo impairment influencia a decisão 

da companhia em manter ou não um investimento, a ex-Gerente assevera que sim, pois 

possibilita de a companhia se certifique de uma forma mais independente se um ativo está te 

dando o retorno esperado ou não. 

Segundo a entrevistada, a administração utiliza a metodologia do EVA® para a 

avaliação da empresa, porém, esta fornece uma visão mais macro do negócio e não desce no 
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detalhe que o teste de impairment desce, por isso, o teste de impairment fornece uma visão 

melhor dos investimentos que são feitos. Dessa forma, o teste de recuperabilidade é 

considerado uma ferramenta de gestão, e, caso deixe de ser obrigatório, a companhia não 

deixará de utilizá-la. 

 

4.4 ESTUDO DE CASO 4 – COMPANHIA DELTA 

 

A Companhia Delta é empresa brasileira de capital aberto do setor de transportes, que 

atua no mercado há mais de 50 anos e possui ações listadas na Bolsa de Valores, Mercadoria e 

Futuros (BM&FBOVESPA). 

 

4.4.1 Análise das demonstrações financeiras 

 

Foram analisadas as demonstrações financeiras de 2010 a 2013, apenas nos aspectos 

relacionados ao Ativo Imobilizado, Intangível, que juntos representam 50% do ativo total da 

empresa, e ao Impairment. Como a Companhia Delta abriu seu capital em 2010, os relatórios 

de 2008 e 2009 não foram incluídos na análise.  

 

4.4.1.1 Ativo Imobilizado 

 

A entidade possui quatro seguimentos operacionais bem definidos e possui uma vasta 

gama de ativo imobilizado, que representa 55% do Ativo Total, a maior parte deles refere-se à 

frota. 

O Imobilizado é mensurado pelo seu custo de aquisição ou construção, somados aos 

juros capitalizados dos ativos qualificáveis, deduzidos da depreciação e do impairment. O 

método de depreciação utilizado é o linear e a vida útil econômica e saldos residuais são 

revisados anualmente, bem como o valor de recuperação dos ativos. 

Devido à intenção de abertura de capital, a companhia Delta iniciou a adoção dos 

novos pronunciamentos contábeis a partir de 2008, conforme eram aprovados. Na data-base 
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de um de janeiro de 2009, a administração optou em adotar o critério do custo atribuído 

(deemed cost) para remensurar somente os terrenos e edificações na data de transição para o 

IFRS, porque os demais ativos já estavam sendo mensurados com base em seu valor 

recuperável desde 2008, quando também a entidade reprocessou a depreciação das principais 

classes do seu ativo imobilizado (frota, máquinas e equipamentos) de acordo com a sua vida 

útil econômica estimada. Os ajustes foram reconhecidos na conta de lucros acumulados e 

depois transferidos para a conta Ajuste de Avaliação Patrimonial, sem impactos fiscais. 

Nas notas explicativas, a administração afirma que, antes da revisão da vida útil 

econômica dos ativos, eram utilizadas as taxas da RFB, e que as revisões passaram as ser 

feitas anualmente a partir de 2008. Sem acesso às demonstrações anteriores à abertura de 

capital, são apresentadas a seguir apenas as taxas de depreciação da RFB em comparação com 

as taxas utilizadas entre o período de 2010 a 2013: 

 

Tabela 7: Comparação das Taxas de Depreciação da Companhia Delta 

Imobilizado Taxa Média Ponderada Anual (%) 

 
2007 2010 2011 2012 2013 

Veículos Leves 20,0 8,1 8,9 12,6 12,0 

Veículos Pesados 20,0 8,1 8,5 8,6 7,9 

Máquinas e equipamentos 10,0 7,1 8,6 12,2 12,0 

Benfeitorias em propriedade de terceiros 4,0 4,0 4,0 2,1 2,1 

Computadores e periféricos 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Móveis e utensílios 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Embarcações 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Outros - 10,0 10,0 10,0 10,0 

Fonte: Demonstrações da Companhia Delta (2010 a 2013) 

 

Nota-se que a revisão da vida útil dos principais ativos da companhia (veículos, 

máquinas e equipamentos) reduziu a taxa de depreciação para menos da metade, ou seja, a 

entidade tinha veículos totalmente depreciados e que estavam sendo utilizados. 

 

4.4.1.2 Ativo Intangível 
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A Companhia Delta possui marcas e patentes, goodwill, softwares e direitos de 

concessão para prestação de serviços.  

As marcas são registradas pelo seu valor de custo e, aquelas adquiridas por meio da 

combinação de negócios, tem sua vida útil definida e é amortizada pelo método linear.  

Os ágios decorrem das combinações de negócios realizadas pela entidade, registrado 

pelo valor de custo (diferença entre o valor pago e o montante líquido valor justo dos ativos e 

passivos da controlada adquirida) e foram amortizados até dezembro de 2008. A partir de 

2009 passaram a ser mensurados pelo seu valor recuperável e testados anualmente para 

verificar perdas. Para isso, o ágio é alocado às UGCs. 

Os softwares referem-se às licenças adquiridas e aos gastos com desenvolvimento de 

softwares que são capitalizados. Só são considerados intangíveis desenvolvidos internamente, 

os gastos diretamente atribuíveis ao projeto em sua fase de desenvolvimento. Tais gastos são 

testados constantemente para a verificação de seu valor recuperável. Após a finalização do 

projeto, a vida útil é estimada e o valor é amortizado em cinco anos. 

Os direitos de concessão para prestação de serviços são amortizados segundo os 

prazos definidos nos contratos. 

 

4.4.1.3 Impairment 

 

Desde 2008, a Companhia Delta realiza anualmente o teste de impairment em todos os 

seus ativos, independentemente de haver ou não indícios de perda. Para frota de veículos, os é 

utilizado o valor justo líquido das despesas de vendas como valor recuperável, e os valores 

são obtidos nas tabelas de mercado de usados, que apresentam os preços médios de veículos no 

mercado nacional, como a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e a 

Molicar. Quando esses bens apresentam um valor residual acima do valor de mercado dos 

usados, a entidade utiliza o valor de uso para calcular o seu valor recuperável. 

Para os demais ativos é utilizado o fluxo de caixa descontado, que tem como 

principais premissas o desempenho histórico da entidade e indicadores macroeconômicos, 

como: a projeção de receitas e de custos e despesas, considerando o crescimento da carteira de 

clientes, as receitas obtidas pela renovação da frota, a relação entre a evolução das receitas do 

mercado e o PIB e a participação da empresa nesse mercado; a estimativa do investimento de 

capital necessário para manter uma infraestrutura que viabiliza a oferta de serviços; e a taxa 
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de desconto que é estimada com base no custo de capital. Abaixo seguem as taxas utilizadas 

no período de 2010 a 2013: 

 

Tabela 8: Taxas de Desconto utilizadas pela Companhia Delta 

 
2010 2011 2012 2013 

Taxa de Desconto 13,2% 7,8% 9,6% 10,3% 

Fonte: Demonstrações da Companhia Delta (2010 A 2013) 

 

Entre 2010 e 2013, a entidade não reconheceu nenhuma perda de valor recuperável, 

entretanto, há em suas demonstrações financeiras o registro de um impairment que foi 

identificado em 2008, quando o teste foi realizado pela primeira vez. Neste teste foi verificado 

que parte dos veículos de uma das transportadoras do grupo estavam mensurados com um 

valor acima do seu valor recuperável e a perda foi reconhecida. 

 

4.4.2 Entrevista com o gerente de controladoria 

 

Foi realizada uma entrevista com o Gerente de Controladoria da Companhia Delta, 

que está na empresa há sete anos e participou do processo de abertura de capital da empresa, 

bem como do processo de adoção das IFRS. 

 

4.4.2.1 Estruturação da Companhia Gama para o atendimento ao CPC 01 – Redução ao Valor 

Recuperável de Ativos 

 

A Companhia Delta adotou as IFRS em 2008, com a aprovação dos primeiros 

pronunciamentos contábeis. O Gerente afirma que a empresa teve que fazer uma 

reestruturação interna para atender às exigências, inclusive no que diz respeito ao CPC 01 – 

Redução ao Valor Recuperável de Ativos. Segundo ele, foi a auditoria que despertou a 

administração quanto à necessidade de criação de uma estrutura para atender ao impairment e 

essa prática só foi adotada devido à exigência legal. Diante disso, a administração contratou 

uma consultoria externa para auxiliá-los nesse processo. 
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A consultoria contratada ficou responsável pelo desenho e formalização do projeto, 

bem como da identificação das premissas internas e externas que afetam os fluxos de caixa da 

companhia. Não foi necessário fazer o inventario físico dos bens, porque já existia na empresa 

um bom controle dos ativos tangíveis. Também, não foi preciso fazer um trabalho para 

identificar as unidades geradoras de caixa, uma vez que os segmentos da companhia já 

estavam muito bem definidos e serviram como métrica para determiná-las. 

Quanto à necessidade de adequação do sistema operacional para atender à nova 

demanda, o Gerente esclarece que foram feitas apenas pequenas adequações, como a inclusão 

da taxa econômica de depreciação, por exemplo. Porém, já existia na entidade um controle 

gerencial para fazer a comparação entre o valor contábil e o valor de mercado dos veículos, o 

qual era controlado pela área de gestão de frotas, mas não tinha efeito contábil. Esse controle 

passou a ser realizado pela controladoria.   

A adoção do CPC 01 envolveu a área de controladoria, que abrange a área contábil e 

financeira, bem como a área de gestão de frota e a área de projetos. Para que esse trabalho 

fosse realizado, foi necessária a capacitação do pessoal interno, porém, em entidade não 

precisou admitir mais pessoas, apenas a contratação da consultoria que direcionou o projeto. 

Segundo o Gerente, demorou menos de seis meses para a consultoria desenhar e formalizar 

essa estrutura para aplicar o teste de impairment sobre os ativos da entidade, e seu custo foi 

considerado médio em relação ao porte da companhia. Além disso, ele também afirma que 

não houve mudanças significativas no controle do imobilizado, mas aumentou a preocupação 

em relação à precificação dos ativos no mercado. 

Quanto às principais dificuldades encontradas nesse processo, o entrevistado apontou 

somente a dificuldade para o entendimento da norma, pois, além de ter sido algo novo para 

todos na empresa, naquela época não haviam muitas informações que esclarecessem melhor 

as exigências do CPC 01 e nem tantas empresas que conhecessem o assunto, e, por isso, foi 

necessária a contratação de uma consultoria. 

 

4.4.2.2 Procedimentos para a aplicação do Teste de Impairment 

 

A Companhia Delta realiza o teste de impairment em todos os ativos da companhia, 

independentemente de existir indícios de perda por desvalorização do seu valor recuperável. 
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Contudo, há um monitoramento constante das evidências internas e externas de redução desse 

valor. 

A maior fonte de evidências internas é o sistema de controle de frotas que, além de 

atualizar constantemente os preços de mercado dos veículos da companhia, contempla 

informações sobre gastos com manutenção, etc. 

Quantos aos indícios externos, estes são analisados a partir das premissas históricas da 

companhia, como o acompanhamento do volume de receitas, por exemplo, e o 

acompanhamento das variáveis macroeconômicas que afetam o negócio e avaliação do valor 

de mercado da companhia.  

As premissas para projetar os fluxos de caixa descontados da companhia são baseadas 

nos índices de mercado e nas premissas de próprio crescimento da empresa, considerando as 

taxas médias de capital de terceiros, de capital próprio, do custo de oportunidade. A taxa de 

desconto é baseada no custo de capital utilizando como métrica o WACC, que indica o nível 

de atratividade mínima do investimento. Já o valor justo é baseado na precificação do 

mercado de veículos usados, como a tabela FIPE.  

Manter essa estrutura para verificar os indícios de perda e calcular o valor recuperável 

dos ativos gera um custo. Quando questionado se é dispendioso para a empresa manter essa 

estrutura, o Gerente de Controladoria declara que não considera dispendioso porque hoje faz 

parte do negócio, “embora seja um controle exigido pela norma contábil, mas acho que hoje é 

mais utilizado como ferramenta de negócio”. 

 

4.4.2.3 Custo-benefício da Adoção do Teste de Impairment 

 

Questionado sobre as contribuições que a adoção do CPC 01 pode ter trazido para a 

entidade, o Gerente afirma que ela proporcionou uma melhor visão do negócio, tanto para os 

gestores quanto para os investidores, e que essa prática deixou de ser somente uma norma 

contábil e passou a fazer parte do negócio. Contudo, em sua opinião, essa norma não teve 

relação direta com a melhora dos processos de controle interno relacionados aos ativos, ele 

esclarece que a evolução do negócio levou a esse maior controle, como o direcionamento para 

a abertura de capital, que exigiu maior controle. 
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Já em relação ao custo-benefício de se realizar o teste de recuperabilidade de ativos, o 

Gerente entende que os benefícios das informações superam os custos despendidos para gerá-

las, e que essas informações influenciam as tomadas de decisão da empresa em relação aos 

investimentos, ou seja, a aplicação do impairment, apesar de ser uma exigência contábil, é 

reconhecida como ferramenta de gestão. Caso essa prática deixe de ser obrigatória, segundo 

ele, não deixará de ser aplicada porque está intrínseca ao negócio. 

 

4.5 CORRELAÇÃO ENTRE OS ATRIBUTOS DE ADOÇÃO DA INOVAÇÃO E O 

PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DAS EMPRESAS PARA A ADOÇÃO DO 

IMPAIRMENT 

 

Os quatro casos descritos demonstram que o CPC 01 – Redução do valor recuperável 

de ativos foi uma inovação para as companhias estudadas, pois, mesmo aquelas que já 

conheciam o conceito de impairment e o aplicavam de forma macro no negócio, tiveram que 

criar um plano de ação para estruturar a entidade para aplicar o CPC 01. 

A partir das entrevistas, pôde-se saber que esse plano de ação exigiu o engajamento de 

diversas áreas da organização, a criação ou reformulação de controles internos, a definição de 

novos procedimentos, a capacitação e/ou contratação de pessoal, a adequação do sistema 

operacional e, em algumas delas, a contratação de uma consultoria para auxiliar no desenho e 

implantação desse projeto. Nota-se que foi necessária a criação de uma estrutura para gerar as 

informações necessárias para a realização do teste de recuperabilidade dos ativos. 

Nesse processo de estruturação da companhia para implementar essa prática, pode-se 

identificar os sete fatores que, segundo a Teoria da Difusão da Inovação (TDI), levam à 

adoção de uma inovação por um indivíduo ou organização, que, apesar de não terem 

influenciado a decisão de adesão da nova regra, uma vez que é obrigatória, estiveram 

presentes em todo o processo e puderam ser captados a partir da percepção dos gestores. São 

cinco atributos apontados por Rogers (1983): Complexidade, Compatibilidade, 

Observabilidade, Experimentação e Vantagem Relativa; e dois indicados por Moore e 

Benbasat (1991): Imagem e Uso voluntário. 

 

4.5.1 Vantagem Relativa 
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O primeiro fator apontado por Rogers (1983), que influencia a taxa de difusão da 

inovação, é a vantagem relativa de adotá-la, onde o adotante se preocupa com quais 

benefícios sua adoção pode trazer. No processo de estruturação para atender às exigências do 

CPC 01 dessas quatro companhias, esse atributo pode ser percebido a partir dos benefícios 

observados pela administração. Todos os gestores das quatro entidades responderam que a 

adoção do impairment, apesar de ser uma exigência visando melhorar as informações 

contábeis para os stakeholders, trouxe benefícios para a gestão. 

Baseando-se nas entrevistas, foi possível elencar nove benefícios que essa prática 

trouxe: 

Quadro 8: Benefícios da Adoção do CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

Benefícios da Adoção do CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos 

1. Permite à administração a tomar decisões com mais clareza. (Alfa) 

2. Possibilita ao gestor saber quanto vale o seu negócio a partir das informações contábeis. (Beta)  

“continua” 

Quadro 8: Benefícios da Adoção do CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos “continuação” 

3. Viabiliza a identificação antecipada da possibilidade de perdas dos ativos, permitindo que a administração 

tome medidas para que elas não ocorram. (Beta e Gama) 

4. Contribui na avaliação de desempenho. (Beta e Gama) 

5. Permite a verificação, de uma forma mais independente, se um ativo está gerando o retorno esperado. (Beta 

e Gama) 

6. Fornece uma visão mais detalhada do negócio. (Beta, Gama e Delta) 

7. Influencia as tomadas de decisão da empresa em relação à manutenção dos investimentos. (Alfa, Beta, 

Gama e Delta) 

8. Aprimora os controles internos relacionados ao ativo imobilizado. (Alfa, Beta e Gama) 

9. Aumenta a preocupação das pessoas em zelar pelos bens da empresa. (Gama) 

Fonte: entrevistas. 

Cada uma dessas afirmativas foi mencionada pelo menos por um dos quatro gerentes. 

Todos mencionaram que o teste de impairment influencia as tomadas de decisão da gestão. 

Três informaram que o teste fornece uma visão mais detalhada do negócio e que aprimorou os 

controles do imobilizado.  
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Dois relataram que o teste viabiliza verificar se um ativo está gerando retorno, avaliar 

o desempenho das unidades e identificar antecipadamente possíveis perdas, o que permite que 

medidas sejam tomadas para evitá-las.  

Um entrevistado informou que essa prática possibilita à administração a tomar 

decisões com maior clareza, outro que permite que o gestor saiba o valor do seu negócio por 

meio das demonstrações financeiras, e um terceiro, que aumenta a preocupação das pessoas 

em zelar pelos ativos da empresa. 

Isso mostra que o uso do impairment traz vantagens não só para os usuários externos, 

mas também para os usuários internos, propiciando um controle mais efetivo dos ativos, uma 

melhor visão do negócio e do quanto ele vale. Os quatro gerentes asseveraram que os 

benefícios das informações obtidas através do impairment superam os custos despendidos 

para gerá-las, que o impairment deixou de ser somente uma norma contábil e se tornou uma 

ferramenta de gestão e que, se a aplicação do CPC 01 deixar de ser uma obrigação, a prática 

não será abandonada. 

Quanto à relação custo-benefício da implementação dessa prática, mirando o porte da 

companhia, duas das companhias estudadas consideram o custo baixo e as outras duas, o 

custo médio; entretanto, todas consideram que os benefícios proporcionados superam, e 

muito, esse custo.  

Isso, por certo, demonstra que a adoção do teste de impairment, por mais complexo 

que ele seja, vale à pena para o gestor. O fato de os benefícios superarem os custos é um fator 

importante para o sucesso dessa prática, pois as limitações na relevância e na confiabilidade 

das informações contábeis devem ser consideradas, uma vez que “os benefícios decorrentes 

da informação não devem exceder o custo de produzi-la”. (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 40).  

Todos os entrevistados falaram que o impairment foi adotado devido à obrigatoriedade 

do CPC 01, no entanto, após enxergarem os benefícios que ele proporciona à gestão, deixou 

de ser encarado como uma obrigação legal e se tornou uma ferramenta de gestão, passando a 

fazer parte do negócio. Isso confirma a vantagem da sua adoção.  

 

4.5.2 Compatibilidade 
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O segundo fator de difusão da inovação indicado por Rogers é a Compatibilidade, que 

sinaliza “o grau em que uma inovação é percebida como consistente com os valores 

existentes, experiências passadas e necessidades dos adotantes potenciais” (ROGERS, 2013, 

p. 223), isto é, quanto mais compatível a inovação com os valores e ideais da organização, 

menores são as mudanças necessárias para adotá-la. Esse atributo pode ser percebido a partir 

das mudanças que foram necessárias para as empresas se adequarem para atender ao CPC 01. 

Nas quatro entrevistas realizadas, quatro mudanças foram citadas: 

 

Quadro 9: Mudanças necessárias para a adoção do CPC 01 

Mudanças necessárias para a adoção do CPC 01 

1. Contratação de Pessoal. (Alfa, Beta e Gama) 

2. Capacitação Interna (treinamento). (Beta, Gama e Delta) 

3. Adequação do sistema operacional e/ou criação de sistemas legado. (Beta e Delta) 

4. Criação e/ou modificação de controles internos e procedimentos. (Alfa, Beta, Gama e Delta) 

Fonte: entrevistas. 

 

A principal mudança citada por todos os entrevistados foi a necessidade de criar ou 

modificar controles internos e procedimentos, principalmente os relacionados ao ativo 

imobilizado. Dentre eles, pode-se citar a Companhia Alfa, que teve que fazer um inventário 

geral dos bens físicos para a primeira avaliação e, a partir de então, instituiu um inventário 

cíclico que é feito pelo próprio pessoal das áreas. Já a Companhia Gama elaborou um 

questionário que contém todos os itens do imobilizado para que as áreas informem as 

condições reais das máquinas e equipamentos, o qual é enviado todo ano. 

A contratação de pessoal também foi uma mudança necessária devido ao excesso de 

trabalho envolvido na estruturação das empresas para poder realizar o teste de impairment, e 

foi citada por três dos quatro gerentes. No entanto, não houve a contratação de pessoal 

especializado em IFRS, as empresas optaram por capacitar o pessoal interno, apenas uma das 

empresas contratou um controller para a área de operações, mas não em decorrência da 

adoção do CPC 01, e sim pela estruturação das áreas que a companhia estava fazendo. 

Isso mostra que não houve a ocorrência do Isomorfismo Coercitivo, que está 

relacionado à tendência de muitas empresas buscarem, no mercado, profissionais que 

possuem um histórico de experiência em organizações do mesmo segmento. Até mesmo pelo 

impairment ser uma prática nova no Brasil, não havia na época oferta de profissionais 

experientes em IFRS como há atualmente, todas as empresas passavam pela mesma situação. 
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Somente duas das companhias estudadas tiveram a necessidade de adequação do 

sistema operacional existente, inclusive da criação de um sistema legado que viabilizasse o 

controle das informações que não puderam ser ajustadas no sistema, como o caso da 

Companhia Beta. Entretanto, a ex-gerente da Companhia Gama reclamou da falta de um 

sistema operacional que permitisse o tratamento dos dados, tanto as informações obtidas 

através dos questionários, quanto para realizar as projeções dos fluxos de caixa. 

Para Gama e Beta, o conceito de redução ao valor recuperável de ativos era 

compatível com sua cultura, uma vez que ambas já adotavam essa prática, mesmo que de 

forma mais simples, para as demonstrações consolidadas devido às exigências da SEC, então 

só tiveram que ampliar a estrutura existente.  Gama não contratou nenhuma consultoria, ela 

redesenhou e implementou o projeto, o qual foi apenas validado pela auditoria externa. Beta, 

por sua vez, criou uma equipe interna que remodelou todos os processos e contratou uma 

consultoria para formalizá-los. 

Já Alfa e Delta tiveram que estruturar o processo desde o início, e, por não estarem 

familiarizadas com o impairment, contrataram uma consultoria especializada para desenhar e 

implementar o projeto, a qual ficou responsável, principalmente, pela identificação das 

premissas internas e externas (macroeconômicas) que afetam o negócio. Pode-se dizer que o 

impairment era incompatível com a cultura da Companhia Alfa e Delta. 

 

4.5.3 Complexidade 

 

O terceiro atributo de difusão da inovação assinalado por Rogers é a Complexidade. 

Segundo ele, a complexidade é “o grau em que uma inovação é percebida como relativamente 

difícil de compreender e utilizar” (ROGERS, 1983, p. 230). Ou seja, quanto mais complexa, 

menor é a taxa de adoção da inovação. 

Esse fator está relacionado às dificuldades encontradas no processo de implantação do 

CPC 01, que é considerada uma norma complexa. Nas entrevistas realizadas, os gestores 

apontaram as principais dificuldades que tiveram durante o processo, que juntas somaram 

nove: 
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Quadro 10: Principais dificuldades no processo de implantação do CPC 01 

Principais dificuldades no processo de implantação do CPC 01 

1. Engajamento das áreas fora de finanças envolvidas, principalmente o pessoal da fábrica. (Alfa) 

2. Desenvolvimento da projeção dos fluxos de caixa futuros de longo prazo das UGCs. (Alfa) 

3. Identificação e mapeamento das variáveis que afetam o negócio. (Beta) 

4. Falta de conhecimento técnico em finanças. (Beta) 

5. Coleta das informações que estão “nas pontas do negócio”. (Beta)  

6. Limitação de Recursos Humanos. (Gama) 

7. Limitação tecnológica (Falta de um software adequado para tratamento dos dados). (Gama) 

8. Compreensão da alta administração sobre a necessidade de modificar processos para atender à norma. 

(Gama) 

9. Entendimento da norma. (Delta) 

Fonte: entrevistas. 

 

Nota-se que as companhias passaram por dificuldades distintas durante o processo de 

adequação à ao CPC 01.  

Para o gestor de controladoria da companhia Alfa, as maiores dificuldades foram 

envolver as áreas operacionais, para que criassem controles e fornecessem informações sobre 

as reais condições das máquinas e equipamentos, e fazer a projeção dos fluxos de caixa 

futuros de longo prazo, devido às diversas premissas econômicas necessárias para a definição 

das taxas que envolvem o cálculo. 

Já o gerente da Companhia Beta mencionou que uma das principais dificuldades foi 

identificar e mapear as variáveis que afetam o negócio, isso inclui, além das premissas 

mercadológicas que influenciam as taxas de risco e de desconto utilizadas, as evidências 

externas de redução do valor recuperável, como análise da concorrência e mudança 

tecnológica, por exemplo. Ele também expõe a falta de conhecimento técnico em finanças, 

posto que a aplicação do CPC 01 requer muito mais conhecimento financeiro do que contábil, 

o que confirma a seguinte declaração de Petersen e Plenborg (2007): 

 

Produtores de informações contábeis (empresas) e seus consultores financeiros 

devem possuir as competências técnicas necessárias (por exemplo, ser capaz de 

aplicar modelos de avaliação) e especialização econômica (por exemplo, fazer 

suposições orçamento justo) que é necessário para realizar testes de imparidade. 
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Outrossim, o gestor contábil da Companhia Beta evidencia uma terceira dificuldade, 

que está intrínseca ao processo, que é fazer com que as informações que estão “nas pontas do 

negócio” cheguem à controladoria. Ele afirma que nem sempre os colaboradores querem 

expor os indícios de perda do valor recuperável dos ativos alocados nas unidades, porque isso 

afeta diretamente o desempenho delas e, consequentemente, o bônus pagos baseados na 

performance. Por isso, realizam um forte trabalho de conscientização, para mitigar o risco de 

as informações serem omitidas. Esse fato mostra que além de existir um alto nível de 

julgamento da administração, há também o risco de discricionariedade por parte da do 

funcionários. Gama também mencionou essa questão, e adota medidas mitigadoras para evitar 

que as pessoas omitam informações importantes. 

A ex-gerente contábil da Companhia Gama, por sua vez, identificou outras três 

dificuldades. A primeira foi a limitação de recursos humanos, porque demorou muito tempo 

para a área contábil receber um reforço e as pessoas das ficaram sobrecarregadas. Outra 

dificuldade foi a falta de um software adequado para tratamento dos dados dos questionários, 

pois tudo é feito por meio de planilhas, o que dificulta o manejo e a análise das informações 

coletadas.  

A terceira evidencia uma questão muito importante que foi a dificuldade de fazer a alta 

administração entender que, de fato, era necessário refletir na contabilidade o que era feito no 

nível de decisões e passar essa visão para o acionista, e que para isso, seria necessário 

redesenhar alguns processos, o que envolveria tempo e dinheiro. Houve muita discussão entre 

o médio e alto escalão da empresa para que essa necessidade fosse reconhecida e toda ação 

partiu da área contábil da empresa. A entrevistada afirma, inclusive, que a adoção das IFRS 

serviu para “ensinar a alta administração a forma que a contabilidade tem que ser”. 

Por fim, o gerente de controladoria da Companhia Delta destacou apenas uma 

dificuldade: o entendimento da norma, porque o conceito era totalmente novo para todos da 

empresa e, além de não existir muitas informações disponíveis que esclarecessem o tema na 

época da adoção, havia poucas empresas de consultoria que orientavam acerca do impairment, 

porque era um assunto novo para todo mundo. Esse, dentre outros motivos, levou à 

contratação de uma consultoria que os auxiliassem nesse processo, desenhando e 

implementando a estrutura. 

Essas dificuldades confirmam que o CPC 01 é uma norma complexa e com alto grau 

de arbitrariedade, conforme exposto por Petersen e Plenborg (2007) e Magalhães, Santos e 
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Costa (2009), e que sua adoção é um processo trabalhoso, que exige conhecimento técnico 

especializado, principalmente da área de finanças. 

 

4.5.4 Observabilidade 

 

O quarto fator mencionado por Rogers (1983) que afeta a taxa de adoção de uma 

inovação é a observabilidade, que se refere à visibilidade de benefícios da novidade, e prediz 

que, quanto mais visíveis são os benefícios, maiores são as chances da adoção.   

Esse atributo pode ser percebido no processo de adoção do CPC 01 analisando se as 

empresas observaram algum modelo adotado por outras empresas para poderem se basear e 

desenvolver um projeto para a implementação dessa prática, o que também confirmaria a 

existência do Isomorfismo Mimético descrito por DiMaggio e Powel, que, segundo Iudícibus 

et al. (2012, p. 39), explica a tendência de as empresas “copiar certas práticas contábeis que se 

provarem bem-sucedidas em outras organizações (do mesmo setor, de setores diferentes, ou 

de regiões diferentes), a fim de reduzir o grau de incerteza quanto à eficácia de outros 

métodos alternativos”  

Os resultados desta pesquisa mostram que nenhuma das empresas estudadas se 

espelhou no modelo adotado (ou que estava sendo adotado) por outras organizações 

empresariais. As Companhias Alfa e Delta optaram por contratar uma consultoria para 

desenhar e implantar o projeto de adoção do impairment e Beta desenvolveu a primeira parte 

do projeto, o qual foi formalizado por uma consultoria. Gama, por sua vez, fez tudo 

internamente e sem nenhum auxílio externo, mas isso só foi possível porque havia na época 

duas pessoas com amplo conhecimento técnico que sabiam exatamente o que fazer.  

Dessa forma, não foi perceptível a ocorrência do atributo de Observabilidade da TDI e 

nem do Isomorfismo Mimético no processo de adoção do CPC 01.  

 

4.5.5 Experimentação (Testagem) 
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O quinto e último atributo que influencia a taxa de adoção das inovações indicado por 

Rogers (1983) é a Experimentação ou Testagem, onde ele expõe que a possibilidade de 

experimentação da inovação reduz as incertezas do indivíduo, contribuindo para a sua adoção, 

pois o adotante terá maior segurança em relação ao quanto àquela adoção vale à pena. Esse 

fator não foi percebido no processo de adequação da empresa para o atendimento do CPC 01 

das quatro empresas analisadas, porque todas desenharam e implementaram a prática, sem 

possibilidade de testagem. Contudo, antes da adoção duas companhias, Beta e Gama, já 

utilizavam o impairment nas demonstrações consolidadas, o que facilitou a sua adequação 

para estender essa prática aos demais ativos e empresas do grupo. 

 

4.5.6 Imagem 

 

A partir dos estudos de Rogers, Moore e Benbasat (1991) incluíram mais dois 

atributos que podem influenciar a taxa de adoção da inovação: Imagem e Uso voluntário. A 

Imagem representa “o grau em que o uso da inovação é percebido para melhorar a imagem do 

sistema social” (MOORE E BENBASAT, 1991, p. 195). Essa característica se encaixa dentro 

do aspecto da Vantagem Relativa de Rogers. 

Sabe-se que a adoção das IFRS busca melhorar a qualidade das demonstrações 

financeiras, valorizando a imagem das empresas brasileiras, principalmente, no mercado 

internacional para atrair o capital estrangeiro. Segundo Ernest & Young (2010, p. 15): 

Nos países emergentes — como Brasil, Argentina e Uruguai — a padronização 

contábil também contribui para a atração de investimentos estrangeiros para a 

promoção do seu crescimento. O Brasil está em destaque no ranking global de 

companhias mais capitalizadas e atrativas ao investidor elaborado pela Ernst & 

Young: quatro empresas nacionais estão dentre as 100 mais atrativas do mundo. 

 

Nas entrevistas realizadas, um dos gerentes afirmou que a adoção do impairment 

contribui para que os relatórios contábeis reflitam a visão gerencial da administração sobre o 

negócio, ou seja, aquilo que é feito no nível de decisões. Outros dois declaram que essa 

prática proporciona uma melhor visão do negócio, tanto para os gestores quanto para os 

investidores, permitindo que estes conheçam melhor a empresa. Um terceiro foi mais ousado 

e disse que essa regra incorpora na contabilidade o próprio evaluation do negócio.  
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Isso demonstra que a adoção da prática do impairment melhorou a visão do negócio 

para os gestores, que podem tomar suas decisões em relação aos investimentos da empresa 

com maior assertividade e sugere que a adoção do CPC 01 melhora a imagem da empresa 

para os stakeholders.  

 

4.5.7 Uso Voluntário 

 

O segundo atributo que afeta a taxa de doação das inovações, citado por Moore e 

Benbasat (1991), é Uso Voluntário, que se refere à percepção do indivíduo ou organização de 

ser livre na escolha de adoção ou rejeição da inovação. Sabe-se que o CPC 01 obriga a 

aplicação anual do teste de impairment é uma regra obrigatória somente para os ativos 

intangíveis de vida útil indefinida, como marcas e goodwill, e para intangíveis gerados 

internamente, como o desenvolvimento de softwares, no entanto, para os itens do Ativo 

Imobilizado, não, porque o teste só é exigido se houver evidências de redução do valor 

recuperável. 

Todos os gerentes informaram que o CPC 01 só foi adotado devido à obrigatoriedade 

da norma, o que mostra que não existiu o fator de Uso Voluntário no processo de adoção. 

Porém, isso indica a ocorrência do Isomorfismo Coercitivo da Teoria Institucional de 

DiMaggio e Powel, corroborando a seguinte afirmação de Iudícibus (2012, p. 39): “... pode-se 

verificar se um eventual isomorfismo em práticas contábeis decorre de uma legislação 

compartilhada pelas organizações em determinado ambiente ou ainda de expectativas 

culturais da sociedade em geral. Nesse primeiro caso, teríamos o isomorfismo de natureza 

coercitiva.” 

Por outro lado, as quatro empresas testam anualmente todos os seus ativos, 

independentemente de existir ou não evidências de impairment. Delta, por exemplo, possui 

um sistema de gestão de frotas, que permite a avaliação constante do preço de mercado dos 

veículos usados. Isso caracteriza, em parte, a existência do Uso Voluntário no processo de 

adoção da norma, porque apesar de não ser uma exigência da norma, todos os ativos são 

testados anualmente voluntariamente. 

Essa decisão decorre da importância de se conhecer o valor dos ativos, bem como, do 

negócio em geral. Ter o acompanhamento constante do valor recuperável dos ativos é 

importante para o processo de tomadas de decisão, tanto da gestão quanto dos investidores. 
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4.6 CRITÉRIOS DE BUSCA DAS EVIDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DE 

REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS 

 

Um dos questionamentos que esta pesquisa se propôs responder é entender como as 

empresas buscam as evidências internas e externas de redução do valor recuperável de ativos, 

as quais norteiam, em muitas organizações, a decisão pela aplicação ou não do teste de 

impairment.  

Com base nos depoimentos dos gestores, foram elencados seis critérios de avaliação 

das evidências internas, conforme descritos a seguir: 

Quadro 11: Critérios de Busca das Evidências Internas 

Critérios de Busca das Evidências Internas 

1. Mapeamento da performance de ativos. (Beta) 

2. Coleta de informações sobre as condições operacionais dos ativos, a partir da elaboração de questionários 

respondidos pelas áreas responsáveis por eles. (Beta e Gama) 

3. Análise das atas de reunião do Conselho e da Diretoria. (Gama) 

4. Uso de sistemas legados que auxiliem no controle de bens do imobilizado (Delta) 

5. Emissão de laudos técnicos de avaliação da capacidade produtiva das máquinas e equipamentos (Alfa, Beta 

e Delta) 

6. Acompanhamento do volume de vendas (Alfa) 

Fonte: entrevistas. 

O primeiro critério de busca dos indícios de impairment é o mapeamento da 

performance dos ativos, que permite a identificação de indícios de perdas dos bens do 

imobilizado a partir do controle dos gastos com a manutenção e do acompanhamento do seu 

volume de produção.  A ocorrência de um aumento dos gastos de manutenção de um 

determinado equipamento desperta a atenção para uma análise mais específica. Essa técnica é 

utilizada pela Companhia Beta. 

Outro critério é o envio de questionários para as unidades fabris responderem 

informando as condições de uso das máquinas e dos equipamentos, que possibilita à 

controladoria identificar bens que estejam parados ou com algum problema, como baixa 

capacidade produtiva ou obsolescência, por exemplo. Isso proporciona à administração a 

identificação de uma provável perda antes que ela realmente ocorra, permitindo a adoção de 

uma medida corretiva para evitá-la, como a destinação de ativos parados para outras bases, 
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fazendo com que o ativo continue gerando retorno para a companhia. As Companhias Beta e 

Gama utilizam essa tática para levar para a controladoria informações importantes sobre seus 

ativos que são conhecidas pelo pessoal das fábricas, um deles afirma que essa é a fonte de 

informações internas mais importante. Porém, é preciso levar em conta a possibilidade de os 

diretores de fábrica agirem com arbitrariedade, escondendo informações para que sua métrica 

de desempenho não seja afetada, e por isso, a entidade precisa adotar medidas que mitiguem 

esse risco.  

Outra técnica para verificação de possíveis indícios de imparidade, também utilizada 

pela empresa Gama, é a análise das atas de reunião do Conselho e da Diretoria da empresa, 

que permite conhecer as decisões tomadas pelo alto escalão da empresa que podem 

influenciar a capacidade de gerar benefícios econômicos futuros e considerá-las no cálculo de 

impairment. 

Sistemas legados ou softwares são ferramenta de apoio que permitem obter maiores 

informações sobre os ativos, como o controle dos gastos de manutenção ou o controle de 

frotas que é utilizado pela Companhia Alfa, por exemplo, o qual compara o valor de mercado 

dos veículos com o seu valor contábil. 

Uma quinta forma de verificação de evidências interna, que foi citada por três dos 

gerentes, é a solicitação de laudos técnicos de avaliação de ativos, que podem ser gerados 

internamente ou através de uma consultoria contratada, que demonstram a capacidade 

produtiva desses bens. 

Mais uma técnica mencionada foi o acompanhamento do volume de vendas da 

companhia, que, se estiver em queda constante, pode indicar, entre outros problemas, a 

necessidade de uma futura paralisação da produção, que pode gerar impairment. 

Baseado nas entrevistas, também foi possível identificar cinco critérios de busca das 

evidências externas, conforme descritos a seguir: 

Quadro 12: Critérios de Busca das Evidências Externas 

Critérios de Busca das Evidências Externas 

1. Mapeamento das variáveis macroeconômicas que afetam o negócio, como: Inflação, Taxa de câmbio, Taxa 

de juros, PIB, etc. (Alfa, Beta, Gama e Delta) 

2. Análise da concorrência. (Beta) 

3. Acompanhamento da evolução tecnológica. (Beta) 

4. Avaliação do valor de mercado da empresa no mercado (Alfa e Delta) 

5. Acompanhamento dos fatos mundiais que podem afetar negativamente as operações da empresa. (Gama) 

Fonte: entrevistas. 
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O primeiro critério para a identificação de possíveis evidências externas de perda do 

valor recuperável dos ativos é o mapeamento de variáveis macroeconômicas que influenciam 

a operações dos negócios, como o aumento da taxa de inflação ou da taxa de juros, por 

exemplo, que reduzem o nível de consumo e podem reduzir o volume de vendas, entre outros 

problemas. Isso é feito por todas as companhias estudadas. 

Outra fonte importante de informação, destacada pela Companhia Beta, é a análise da 

concorrência, a qual pode afetar o desempenho da companhia, como o surgimento de um 

novo produto que seja concorrente daquele produzido pela empresa, e que pode provocar a 

queda das vendas.  

Uma terceira ação, que também foi mencionada pela Companhia Beta, é o 

acompanhamento da evolução tecnológica, que pode afetar a empresa, como o surgimento de 

uma nova tecnologia que torne àquela que estava sendo utilizada, e torne necessária a sua 

substituição ou provoque a queda das vendas, por exemplo. 

 A avaliação do valor de mercado da companhia, mencionada pelas Companhias Alfa 

e Delta, é outra forma de verificar se o valor do Patrimônio Líquido excede o valor 

recuperável pela sua venda, que pode ser feita internamente ou através da contratação de uma 

consultoria. 

E, por fim, a análise de fatos mundiais que podem afetar negativamente as operações 

da empresa, citada pela Companhia Gama, como o bloqueio econômico de produtos 

brasileiros, a catástrofe natural que tenha impacto sobre a economia mundial ou a crise 

econômica de algum país que seja um mercado potencial para a organização. 

Esses critérios são analisados constantemente pelas companhias ou, pelo menos, uma 

vez ao ano, para que as demonstrações financeiras expressem o valor recuperável dos ativos. 

Essas análises foram institucionalizadas nas companhias estudadas, tornando-se parte da sua 

rotina. 

O impairment foi uma prática adotada pelas empresas devido à obrigatoriedade do 

CPC 01, entretanto, devido aos benefícios proporcionados por ela, deixou de ser apenas uma 

norma contábil, tornando-se parte do negócio e utilizada como ferramenta de gestão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A convergência às International Financial Reporting Standards (IFRS) provocou 

mudanças significativas nos padrões contábeis brasileiros, especialmente naqueles 

relacionados ao grupo do Ativo Imobilizado e Intangível. Dentre elas está a aplicação do teste 

de Impairment, regulamentado pelo CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, que 

é considerada uma norma complexa, repleta de julgamentos e que exige amplo conhecimento 

técnico (PETERSEN; PLENBORG, 2007; MAGALHÃES; SANTOS; COSTA, 2009; 

KPMG, 2010). 

Este estudo teve por objetivo geral verificar qual foi o reflexo da adoção do CPC 01 

dentro das organizações brasileiras, a fim de entender como a prática do teste de impairment 

foi incorporada na sua rotina, conhecer como as informações divulgadas acerca dele são 

geradas internamente e identificar possíveis contribuições internas que a adoção do CPC 01 

possa ter acarretado. Para isso, foi realizado um estudo de casos múltiplos, a partir de 

entrevistas realizadas com os gerentes contábeis ou de controladoria de quatro companhias 

brasileiras de capital aberto, escolhidas por conveniência a partir do grupo de empresas 

participantes do 16º Prêmio Abrasca de Relatório Anual (Edição 2014), bem como da análise 

das notas explicativas das suas demonstrações financeiras publicadas entre o período de 2008 

e 2013, a fim de verificar o conteúdo das informações divulgadas sobre o CPC 01. 

O impairment foi uma novidade para as empresas brasileiras e, por isso, esta pesquisa 

foi realizada à luz de duas teorias. A primeira se refere à Teoria da Difusão das Inovações, 

onde o processo de estruturação da companhia para o atendimento da nova regra foi estudado 

considerando os sete atributos que influenciam a taxa de adoção de uma inovação, cinco 

indicados por Rogers  (1983): vantagem relativa (benefícios gerados pela adoção), 

compatibilidade (mudanças necessárias para a adequação), complexidade (principais 

dificuldades desse processo), observabilidade (observação de modelos adotados por outras 

empresas) e experimentação (testagem de procedimentos); e dois apontados por Moore e 

Benbasat (1991): Imagem (melhora da visão do negócio e da imagem da companhia após a 

adoção) e Uso Voluntário (aplicação voluntária do teste de impairment nos ativos que a 

norma não exige). A segunda se refere à Teoria Institucional, na qual o processo de adequação 

das empresas foi analisado sob o ponto de vista do Isomorfismo: Coercitivo, Mimético e 

Normativo. 
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No que se refere à análise das notas explicativas das demonstrações contábeis das 

quatro companhias estudadas, percebeu-se que não há informações específicas sobre o cálculo 

do teste de impairment sobre os bens do ativo imobilizado e que, apesar de ter havido uma 

melhora em relação às informações divulgadas acerca do teste de recuperabilidade dos ativos 

intangíveis no decorrer dos anos, estas ainda são pouco esclarecedoras quanto à aplicação da 

regra, corroborando os resultados dos estudos realizados sobre essa abordagem (LUCENA et 

al., 2009; PONTE et al., 2012; REIS et al., 2013; BARBOSA et al., 2014; ULIANO; DONÁ; 

GONÇALVES, 2014).  

As entrevistas, por sua vez, serviram para compreender como essas empresas se 

adequaram para atender às exigências do CPC 01, bem como entender como as informações 

que são divulgadas nas demonstrações contábeis são geradas internamente. Tais resultados 

são descritos a seguir de acordo com cada atributo de difusão da inovação da TDI. 

No que tange à Compatibilidade, verificou-se que duas das quatro empresas analisadas 

já conheciam e aplicavam o impairment para as demonstrações consolidadas e, por isso, 

aproveitaram a estrutura existente e modificaram processos para estender o teste à todos os 

ativos de todas as entidades que constituem o grupo empresarial. Porém, as outras duas não 

tinham familiaridade nenhuma com esse novo conceito, as quais contrataram uma consultoria 

para desenhar e implementar novos processos para atender à regra. Dentre as principais 

mudanças necessárias está a necessidade de criação ou modificação dos controles internos 

relacionados aos ativos, de contratação de pessoal, de capacitação do pessoal interno e de 

adequação do sistema operacional, e, para tratar informações que o sistema não possibilite a 

criação de sistemas legados. Especificamente sobre a contratação de pessoal, a empresa não 

buscou profissionais com experiência em IFRS nem do setor, o que descaracteriza a 

existência do Isomorfismo Normativo, que está ligado ao profissionalismo. 

Já em relação à Complexidade, os resultados apontaram que o processo de adequação 

à regra foi bastante trabalhoso. Os gerentes informaram nove dificuldades encontradas, dentre 

as quais estão o entendimento da norma, a falta de conhecimento técnico em finanças, a 

identificação e mapeamento das variáveis que afetam o negócio e o engajamento das áreas 

envolvidas no processo. 

Quando se analisa a compatibilidade e a complexidade do processo de adequação da 

empresa para incorporar o impairment em sua rotina, percebe-se a adoção essa prática exigiu 

a criação de uma estrutura que desse suporte para a obtenção das informações necessárias 
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para a sua aplicação, acarretando em aprimoramento dos controles relacionados aos ativos e, 

consequentemente, no aumento de trabalho. Além disso, mostram que o CPC 01 é uma norma 

complexa, que desafia os contadores por exigir maior conhecimento em finanças do que 

contábil, obrigando estes, que antes eram responsáveis apenas pelo controle das contas do 

balanço, a ampliar a sua visão do negócio e a considerar, nos relatórios financeiros, as 

variáveis econômicas e mercadológicas que o influenciam, provocando uma mudança de 

comportamento. 

Entretanto, os resultados demonstram que a adoção do CPC 01, no aspecto Vantagem 

Relativa, trouxe importantes benefícios internos para a gestão, dentre os quais está a 

identificação da possibilidade de perdas dos ativos, permitindo que a administração tome, 

antecipadamente, medidas cabíveis para evitá-las, bem como, o aprimoramento dos controles 

internos, além de fornecer uma visão mais detalhada do negócio, possibilitando que as 

decisões sejam tomadas com maior clareza.  

Outro benefício que a aplicação dessa regra trouxe foi a mudança de comportamento 

das pessoas em relação aos bens físicos da empresa, que passaram a zelar melhor por eles e a 

se preocupar com suas condições de uso, para informar antecipadamente à gestão quaisquer 

problemas que venham ocorrer, a fim de não serem penalizados em sua performance. 

Portanto, nota-se que o impairment se tornou uma métrica para medir o desempenho das 

unidades de fábrica e, consequentemente, do bônus pago por desempenho. 

Ademais, na percepção dos gestores sobre a relação custo-benefício dessa adequação, 

o custo dispendido pela empresa foi considerado baixo ou médio para o porte da companhia, 

porém, todos relataram que os benefícios superam demasiadamente esse custo. Dessa forma, 

percebe-se que o custo-benefício da adoção do CPC 01 se revelou bastante positivo para essas 

organizações. 

Nota-se que os efeitos da aplicação da norma vai além do que era esperado, pois o 

objetivo principal do CPC 01 é fornecer informações mais próximas da realidade no que tange 

ao valor dos ativos expresso no balanço para garantir informações mais confiáveis para os 

usuários externos da informação contábil. Entretanto, alcançou-se resultados positivos não 

esperados no âmbito gerencial, cuja importância tornou a regra uma ferramenta de gestão, a 

qual se estabeleceu parte do negócio.  

 Referente à Observabilidade, verificou-se que nenhuma das empresas se baseou em 

modelos adotados por outras entidades para se adequar a essa prática, o que evidencia a 
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inexistência do Isomorfismo Mimético. Quanto à experimentação, observou-se que todas elas 

desenharam e implementaram o projeto de adequação à norma, sem possibilidade de 

testagem. Entretanto, para as companhias Beta e Gama, esse processo foi facilitado pelo fato 

de já conhecerem e utilizarem o impairment nas demonstrações consolidadas. 

No quesito Imagem, constatou-se que a adoção do impairment contribui para que os 

relatórios contábeis reflitam a visão gerencial da administração sobre a organização, 

proporcionando uma melhor visão do negócio, tanto para os gestores quanto para os 

investidores, permitindo que estes conheçam melhor a empresa. 

Por fim, no que diz respeito ao Uso Voluntário, comprovou-se que todas as quatro 

companhias adotaram essa prática devido à obrigatoriedade da norma, o que caracteriza a 

existência do Isomorfismo Coercitivo, que, conforme Iudícibus (2012), explica a tendência de 

as entidades adotarem práticas contábeis decorrentes de legislações. Por outro lado, 

identificou-se que todas as quatro empresas realizam anualmente o teste de impairment em 

todos os seus ativos, independentemente de haver indícios de perda do valor recuperável para 

os bens do imobilizado, os quais a norma não obriga a aplicação anual do teste, 

caracterizando, parcialmente, o uso voluntário da organização. Isso demonstra que a gestão 

considera importante conhecer o valor recuperável de todos seus ativos para que possa tomar 

decisões fundamentadas na realidade do negócio, o que é confirmado pelo fato de todos 

considerarem que, caso a norma deixe de ser obrigatória, a prática não será abandonada, pois 

se tornou parte do negócio e é utilizada como ferramenta de gestão. 

O CPC 01 exige que o teste deve ser realizado pelo menos uma vez ao ano, para 

determinados ativos, ou sempre que houver evidências internas e externas de perda, o que 

requer um monitoramento constante dos indícios de perda por imparidade de ativos. A esse 

respeito, verificou-se quais os critérios de buscas dessas evidências utilizados pelas quatro 

companhias analisadas.  

Dentre as evidências internas está o mapeamento da performance de ativos, a coleta de 

informações sobre as condições operacionais dos ativos, a partir da elaboração de 

questionários respondidos pelas áreas responsáveis por eles e a análise das atas de reunião do 

Conselho e da Diretoria. Entre as evidências externas está o mapeamento das variáveis 

macroeconômicas que afetam o negócio, como: inflação, taxa de câmbio, taxa de juros, PIB, 
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etc., a análise da concorrência e o acompanhamento dos fatos mundiais que podem afetar 

negativamente as operações da empresa. 

Isso revela que essas companhias se preocuparam em adequar a sua estrutura para 

atender o CPC 01, considerando a necessidade de um gerenciamento constante desses ativos, 

e, para isso, estabeleceu procedimentos para o monitoramento permanente das informações 

necessárias para a realização do impairment, mostrando que a gestão tem interesse em 

conhecer o valor recuperável de seus ativos não apenas para atender uma exigência legal, mas 

para enxergar o valor do seu negócio.  

Conclui-se que a adoção do CPC 01, apesar de ser uma norma voltada para atender aos 

usuários externos, trouxe benefícios internos valiosos para as companhias estudadas, de forma 

que deixou de ser apenas uma norma contábil e passou a ser uma ferramenta de gestão, 

influenciando ativamente as decisões da alta administração. Dessa forma, as IFRS 

contribuíram não só para tornar as demonstrações financeiras das empresas brasileiras mais 

comparáveis, relevantes e confiáveis para os seus investidores, mas também para fazer com 

que os gestores tenham uma melhor visão do seu próprio negócio. 

Sabe-se que toda mudança gera efeitos, positivos ou negativos, esperados ou não. E o 

ponto alto desta pesquisa foi identificar os efeitos não previstos com a aplicação do CPC 01, 

os quais tiveram um impacto muito benéfico para as quatro organizações estudadas, 

despertando um novo olhar para as próximas pesquisas sobre o tema.  

Para pesquisas futuras, sugere-se realizar um survey com as informações obtidas neste 

estudo, para verificar se as dificuldades, mudanças e, principalmente, os benefícios se 

estendem para as demais empresas brasileiras que institucionalizaram a prática do 

impairment. Pode-se também, verificar o nível de adesão das pequenas e médias empresas 

(PMEs), que estão obrigadas, desde 2013, à aplicação do teste de impairment, bem como 

averiguar como ocorreu seu processo de adequação, considerando as mesmas variáveis desta 

pesquisa. Além disso, pode-se analisar a percepção dos gestores das PMEs quanto à 

importância e obrigatoriedade da aplicação dessa regra para o seu negócio, ou ainda, verificar 

como os escritórios contábeis se prepararam para fornecer os serviços necessários para o 

cumprimento dessa exigência, assim como, qual a sua percepção sobre a posição dos seus 

clientes.    
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