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Impairment Test (Teste de Recuperabilidade) 

 

 

Contextualização: 

 
A contabilidade brasileira sofreu mudanças significativas em 2007, com a 

chagada da IFRS - International Financial Report Standart, que em português 

significa Normas Internacionais de Relatórios Financeiros, que vieram com a 

finalidade de padronizar as normas contábeis brasileiras junto as normas 

internacionais. Deste modo foi criado o CPC – Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis com o propósito de convergir as normas contábeis brasileiras com a 

IFRS. Um dos Pronunciamentos Técnicos emitidos é o CPC 01 – intitulado como 

“Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, que também é conhecido 

internacionalmente como “Impairment Test”. O objetivo do CPC 01 é assegurar que 

o valor contábil de um ativo não seja superior ao seu valor recuperável, que é o 

maior valor encontrado entre o valor de venda e o valor em uso. Para isto aplica-se o 

teste de recuperabilidade ou Impairment test, aproximando o patrimônio da entidade 

a realidade financeira. Desta forma, este trabalho visa apresentar as premissas 

básicas para aplicação do teste de recuperabilidade de ativos, e verificar a 

importância de sua aplicação nas entidades. 

 

Situação Problema: 

 

A contabilidade brasileira sofreu mudanças significativas em 2007, com a 

convergência das normas internacionais. Uma de suas alterações é com relação ao 

Teste de Recuperabilidade de Ativos, um tema complexo que pode fazer a diferença 

nos resultados e em conseqüência nas demonstrações contábeis, que são 

ferramentas importantes para a tomada de decisão dos administradores. Diante do 

exposto, busca-se qual a importância do teste de recuperabilidade e o reflexo trazido 

as entidades com sua aplicação. 
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Justificativa: 

 
A aplicação do teste de recuperabilidade permite a entidade assegurar que o 

valor contábil de seus ativos não sejam superiores ao valor recuperável dos 

mesmos. Assim, o teste de recuperabilidade é de extrema importância para as 

entidades, pois além de verificar o valor contábil dos ativos registrados na 

contabilidade, também demonstra sua capacidade de geração de caixa futuros, 

oferecendo aos administradores informações para a tomada de decisão e também a 

rentabilidade dos ativos para os investidores e acionistas. 

 
Objetivos Gerais: 
 

Analisar as premissas para realização do teste de recuperabilidade em ativos, 

de acordo com as normas contábeis brasileiras e verificar a importância de sua 

aplicação. 

 

Objetivos Específicos: 
 

Conceituar "Valor Recuperável" e demonstrar na prática um roteiro para 

aplicação do teste de recuperabilidade. 

 

Metodologia: 

 
Adotaremos como metodologia as pesquisas bibliográficas e documentais, onde 

os dados serão obtidos através de legislação, livros, sites e outros afins. 
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