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RESUMO  

Atualmente, os desafios da gestão contábil são muitos e um deles é a aplicação do 

Impairment. Sendo assim, este estudo tem como objetivo princial identificar, 

alternativas para os profissionais contabeis na realização e aplicação do teste de 

Impairment em pequenas e médias empresas, adequando o ativo à sua capacidade 

de retorno econômico/financeiro.  Justifica-se a escolha do tema deste trabalho 

devido à relevância do mesmo, visto as dificuldade de muitos contadores encontram  

na realização dos procedimentos na aplicação do teste no Brasil, diante à 

internacionalização constante da contabilidade.  A metodologia utilizada neste 

ocorreu através de revisão bibliográfica sobfre o tema (por meio de  leituras 

específicas, investigando das informações apresentadas por diversos autores para 

um melhor aprofundamento sobre o assunto). Ao final do estudo,  conclui-se que no 

Brasil o Impairment segue as normas explicitas adotadas pelo Comitê de 

Pronunciamento Contábil (CPC 01), por isso nem todos os contadores formados e 

ativos conhecem ou conseguem entender e aplicar o Impairment em pequenas e 

médias empresas. 

 

Palavras Chave: Impairment; Ciências Contábeis; Gestão 

 

INTRODUÇÃO 

Impairment, conforme o § 3º do art. 183 da Lei 6.404/1976, “é uma palavra em 

inglês que significa, em sua tradução literal, deterioração. É uma regra segunda a 

qual a companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos 

valores registrados no imobilizado e no intangível”, ou seja, pode-se dizer que é a 

desvalorização dos ativos ou também sua depreciação. No Brasil, o Impairment 

segue as normas explicitas no Comitê de Pronunciamentos Contábeis 01 (CPC 01), 

denominado “Redução ao valor recuperável de Ativos”, instituído em 07/11/2007 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pela Comissão de Valores 

monetários – CVM, pela deliberação 527/07. Anteriormente a este pronunciamento, 

aplicavam-se outras normas para o reconhecimento de perdas com a desvalorização 

do ativo, que era a CVM/SNC/SEP nº. 01/2005 que determinava o Impairment 

somente para ativos descontinuados. Diante do exposto, mostra-se a suma 

importância por demonstrar os aspectos que estão presentes na profissão hoje, 
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principalmente na aplicação do Impairment nas empresas, visto a intensa mudança 

e evolução da contabilidade e a adaptação às normas internacionais que se tornarão 

padrão, sendo que, todas as organizações, terão obrigatoriedade de se adaptar as 

novas normas contábeis.  

Com base nestas considerações, a problematização deste trabalho é: Quais 

as dificuldades e os desafios encontrados pelos contadores no Brasil para a 

realização da aplicação do teste de Impairment nas pequenas e medias empresas? 

Ainda nesta linha de raciocínio, tem-se como objetivo geral analisar as possíveis 

soluções para as dificuldades e desafios encontrados pelos contadores, na 

realização de seu trabalho. No que se refere aos objetivos específicos, o presente 

estudo busca: construir uma base solida de conhecimentos para que se possa 

mostrar a importância do teste de impairment para as organizações; elaborar 

pesquisa teórica, descrevendo sobre o tema, desmembrando-o de forma a facilitar o 

entendimento real das informações; apresentar os aspectos em que estão os 

profissionais contábeis e a importância para a aplicação do impairment; associar as 

informações coletadas à legislação vigente; e, por fim, realizar estudo de caso para 

se chegar a uma resposta sobre o questionamento apresentado. 

A escolha deste tema justifica-se devido à necessidade de encontrar formas 

de aplicação do teste de impairment nas empresas, de forma que os profissionais de 

contabilidade consigam lidar com as dificuldades relacionadas às mudanças das 

regras que o governo vem aplicando. 

A metodologia utilizada neste trabalho ocorreu por meio de revisão 

bibliográfica sobre o tema, visando um entendimento aprofundado sobre a aplicação 

do teste de impairment, bem como um estudo sobre as diretrizes da Comissão de 

Pronunciamento Contábil (CPC) e toda legislação vigente, voltadas ao tema em 

questão.  

IMPAIRMENT 

Com a promulgação da Lei 11.638/07, que introduziu novos dispositivos à Lei 

das Sociedades Anônimas e estabeleceu como obrigatório o critério de avaliação de 

ativos pelo seu valor recuperável durante a elaboração de demonstrações 

financeiras anuais das empresas incluídas na abrangência da lei, para os 
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profissionais de contabilidade os problemas começaram, quando em 1º de janeiro de 

2010 entrou em vigor o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias 

Empresas – que dispõe sobre a forma como devem ser guiadas as práticas 

contábeis destas empresas, onde compreendemos que as dificuldades, encontradas 

pelos profissionais de contabilidade não estava nas grandes empresas (S/A de 

capital aberto ou fechado), mas sim nas pequenas e medias empresas (PMEs). O 

CPC 01 (R1) vem demonstrar como será, realizados os procedimentos que 

asseguram os registros dos ativos de forma correta. Estes ativos não poderão ter 

seus valores superiores a aqueles possíveis de serem recuperados no seu tempo de 

uso, ou mesmo na eventual venda do mesmo. Após a realização de uma verificação, 

que seja identificado que o ativo esteja registrado com valor não recuperável no 

futuro, e será necessário que a empresa reconheça de forma imediata a sua 

desvalorização, sendo constituída uma provisão para perdas.  Com o 

desenvolvimento da pesquisa torna-se claro que as empresas S/A fazem os testes 

de impairment desde a promulgação da Lei 11.638/2007 e que as dificuldades 

encontradas pelos contadores estão nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 

Contudo, vamos conhecer um pouco sobre as Pequenas e Média Empresas. As 

pequenas e Médias Empresas, é muito maior como pensamos, podendo elas ser 

composta por uma gama de empresas individuais e de responsabilidade limitada. 

Diariamente são encontrados inúmeros desafios e dificuldade no funcionamento da 

micro e pequena empresa, por depararem com oportunidades no mercado para 

promover seu negócio e com a falta de preparo de alguns empreendedores, podem 

levar à empresa a falência antes mesmo de começar a dar retorno, para manter-se 

no mercado.  

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 Para a realização do teste de impairment são necessárias algumas analises e 

através deste trabalho iremos demonstrar como deve ser realizado esse teste, 

discutindo as duas abordagens possíveis, sendo sua contabilização e seus aspectos 

fiscais. Sabendo-se que a empresa possui um controle do seu ativo imobilizado que 

são emplacados e identificados na linha de produção, e com registros individuais 

nos sistemas contábeis da empresa, com valores, datas de aquisição e notas fiscais, 

onde podem comprovar a manutenção dos mesmos. Após estas averiguações a 

empresa, determinará o primeiro passo, e qual método será utilizado para a 
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realização do teste. A empresa pode utilizar para averiguação a necessidade do 

teste, o valor em uso que é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados de 

um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, onde são consideradas e estimadas 

as futuras entradas e saídas de caixa decorrentes do uso do bem por um período 

futuro de cinco (5) anos e aplica-se uma taxa de desconto determinada para 

trazermos o total do fluxo de caixa para o valor presente, desta forma, quando o 

teste de impairment for realizado para uma unidade geradora de caixa, seu resultado 

será valido para todo o conjunto de bens que compõe essa unidade. (Maquinas 

equipamentos, moveis). O valor líquido da despesa de venda, quando a empresa 

vende um ativo imobilizado pertencente à linha de produção, vem ser uma geradora 

de caixa. Após a retirada do valor das despesas estimadas de venda, o valor liquido 

mostrará o quanto a empresa conseguira receber pela venda do bem em uma 

negociação normal.  

 Para darmos continuidade ao cálculo de impairment também é necessário que 

a empresa contrate um avalista especializado para avaliar os imobilizados que 

compõe esta linha de produção, geradora de caixa. Não que o contador da empresa 

não possa realizar este trabalho, mas o avalista externo apresenta tanto para o fisco 

como para os seus acionistas uma maior credibilidade e transparência nas suas 

atuações. A seguir será demonstrado o cálculo do teste de recuperabilidade 

(impairment) de ativos realizado na empresa Afonso Indústria de Artefatos de 

Borracha Ltda. EPP, fundada pelo Senhor Antônio Afonso “in memoria”, e está 

voltada para fabricação de peças automobilística, com a finalidade de atender o 

mercado de caminhões de pequenos e grandes portes.  

 As informações que serão demonstradas abaixo são verídicas, pois os cálculos 

foram realizados com quatro imobilizados citados abaixo, e realizado através da 

análise das informações, do ativo imobilizado presente no balanço patrimonial em 

31/12/2015. Estes imobilizados formam uma linha de produção, de compostos 

industrializados pela empresa e entende-se que a linha produção seja uma geradora 

de caixa, onde tomaremos como base a realização do teste de impairment da 

empresa. 

 

MÉTODO DE CALCULO  
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Para o processo de levantamento físico destes imobilizados foram analisadas: 

notas fiscais de aquisição, reparos e manutenção. Os equipamentos foram 

chapeados de forma detalhada e individualizada, incluindo: espécie, fabricante, tipo, 

modelo, capacidade, número de série, equipamentos periféricos e outras 

características pertinentes. Foram também analisado o estado de conservação, 

manutenção, aparência, operacionalidade. Para continuidade da apuração destes 

imobilizados foi contratado um avalista para que realizasse uma análise desses 

imobilizados. Esta avalição poderia ser realizada pelo próprio contador da empresa, 

mas utiliza o avalista assim podemos trazer mais clareza nas informações reais do 

estado destes imobilizados, assim sendo, por ele não pertence à empresa torna esta 

avaliação, mas transparente.  Após a avaliação e as apurações dos documentos, é 

possível observar a possibilidade de desvalorização dos imobilizados, tanto por 

desgaste, também com depreciação, devemos então aplicar o teste de 

recuperabilidade de ativos (Impairment) ao menos no final de cada exercício 

obedecendo às normas contábeis principalmente o CPC 01 que trata da 

Recuperabilidade de ativos.  

Neste primeiro exemplo iremos demonstrar o cálculo do teste de Impairment 

baseado na geração de renda versus despesas e manutenção do imobilizado da 

linha de produção geradora de caixa, assim sendo:  

Quadro 1 

Banbury  

Valor Aquisição   R$          145.000,00   

(-) Depreciação Acumulada  -R$            72.500,00   

Valor Contábil   R$            72.500,00  

Fonte: http://www.afixcode.com.br - 2015 

Após a realização da avaliação feita pelo profissional (avalista) contratado 

pela empresa chegou-se ao valor justo livre de despesa de vendas de R$ 

55.000,00.           

Quadro 2 

Misturador Aberto 

Valor Aquisição   R$            90.000,00   

(-) Depreciação Acumulada  -R$            45.000,00   

http://www.afixcode.com.br/
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Valor Contábil   R$            45.000,00   

 Fonte: http://www.afixcode.com.br   

Após a realização da avaliação feita pelo profissional (avalista) contratado 

pela empresa chegou-se ao valor justo livre de despesa de vendas de R$ 

35.000,00.  

Quadro 3 

Prensa Hidráulica 150 Toneladas 1000X1000 

Valor Aquisição   R$            35.000,00   

(-) Depreciação Acumulada  -R$            17.500,00   

Valor Contabil   R$            17.500,00   

Fonte: http://www.afixcode.com.br  
  

Após a realização da avaliação feita pelo profissional (avalista) contratado 

pela empresa chegou-se ao valor justo livre de despesa de vendas de R$ 

12.000,00.  

Quadro 4 

Prensa Hidráulica 352 Toneladas 3000X2000 

VALOR AQUISIÇÃO  R$            89.750,00  

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -R$            44.875,00  

VALOR CONTÁBIL  R$            44.875,00  

 Fonte: http://www.afixcode.com.br 

Após a realização da avaliação feita pelo profissional (avalista) contratado 

pela empresa chegou-se ao valor justo livre de despesa de vendas de R$ 39.800,00. 

Sendo que o valor recuperável é maior que o valor contábil, esse mesmo 

avalista utilizou o seguinte sistema de entradas e saída que será demonstrado a 

seguir: 

Quadro 5 

ANO 

ENTRADA DE 

CAIXA SAÍDA DE CAIXA FCF 

2015  R$   1.731.840,00   R$       250.000,00   R$      1.481.840,00  

2016  R$   1.662.566,40   R$       240.000,00   R$      1.422.566,40  

2017  R$   1.596.063,64   R$       225.000,00   R$      1.371.063,74  

http://www.afixcode.com.br/
http://www.afixcode.com.br/
http://www.afixcode.com.br/
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2018  R$   1.516.260,56   R$       221.088,00   R$      1.295.172,56  

2019  R$   1.394.959,71   R$       214.455,36   R$      1.180.504,85  

   R$   7.901.690,31   R$   1.150.543,36   R$      6.751.147,55  

 Fonte: http://www.afixcode.com.br 

Dando continuidade ao método free cash flow (FCF) fluxo de caixa livre 

iremos trazer os resultados em valor presente apresentado na tabela abaixo: 

Quadro 6 

ANO 

ENTRADA DE 

CAIXA SAÍDA DE CAIXA FCF 

VALOR 

PRESENTE 

2015  R$   1.731.840,00   R$      250.000,00   R$      1.481.840,00   R$ 1.234.866,67  

2016  R$   1.662.566,40   R$      240.000,00   R$      1.422.566,40   R$    987.893,33  

2017  R$   1.596.063,64   R$      225.000,00   R$      1.371.063,74   R$    793.439,66  

2018  R$   1.516.260,56   R$      221.088,00   R$      1.295.172,56   R$    624.600,96  

2019  R$   1.394.959,71   R$      214.455,36   R$      1.180.504,85   R$    474.418,42  

   R$   7.901.690,31   R$   1.150.543,36   R$      6.751.147,55   R$ 4.115.219,04  

Fonte:  http://www.afixcode.com.br - 2015 

Para o termino da realização do teste de Impairment iremos demonstrar o 

valor recuperável versus o valor contábil da linha de produção geradora de caixa, 

sendo está, um Bambury, um Misturador aberto, duas Prensas Hidráulicas, somado 

o valor contábil dos imobilizados teremos o valor de R$ 183.875,00. Para 

comparação se houve perdas ou não iremos apresentar os seguintes valores: 

Valor Recuperável (Valor em uso)        R$ 4.115.219,04                                                                      

Valor Recuperável (Valor liquido de vendas)          R$         

141.800,00 Total Positivo de              

R$     3.973.419,04 

 Como o valor recuperável é maior do que o valor contábil, nesse teste não 

houve perda. Então não ocorrera a necessidade de nenhuma conta de ajuste.  

 

Valor Recuperável (Valor em uso)        R$ 4.115.219,04                                                                      

Valor Recuperável (Valor liquido de vendas)          R$         

http://www.afixcode.com.br/
http://www.afixcode.com.br/
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183.875,00 Total Positivo de              

R$     3.931.334,04 

 

  Como o valor recuperável é maior do que o valor contábil, nesse teste não 

houve perda. Então não ocorrera a necessidade de nenhuma conta de ajuste. O 

CPC 01 (R2) permite que a empresa opte pela forma de cálculo que achar mais 

rentável, sendo assim, apresentaremos uma terceira forma de cálculo para o teste 

de Impairment desta mesma empresa. 

O teste de recuperabilidade realizado em dezembro de 2015, fez a empresa 

utilizar o critério para seu cálculo, abordagem em produção para vendas, devendo 

reconhecer se caso ocorra perda, deverá demonstrar o valor contábil, o custo de 

aquisição e a depreciação acumulada, que será apresentado nas tabelas abaixo.  

Quadro 7 

Imobilizado Valor Aquisição Dep. Acumulada Valor Contábil 

Banbury  R$   145.000,00  -R$    72.500,00  R$ 72.500,00  

Misturador Aberto  R$     90.000,00  -R$    45.000,00  R$ 45.000,00  

Prensa Hidráulica 1000X1000 R$     35.000,00  -R$    17.500,00  R$ 17.500,00  

Prensa Hidráulica 3000X2000  R$     89.750,00  -R$    44.875,00  R$ 44.875,00  

TOTAL     R$179.875,00  

 Fonte Sispro - 2015 

Para reconhecer a perda, se caso houver, utilizando critério de apuração de 

custos e despesas geradas, pela linha de produção, sendo que a primeira tabela 

apresenta a estimativa de produção do ano de 2015 a 2019.  

Quadro 8 

PRODUÇÃO PARA VENDAS 

ANO UNIDADES 

Vlr. 

Presente 

Custo 

Unit. 

Tributos s/ 

Receitas 

Tributo 

s/Lucro 

Desp. 

Adm/Com. 

2015 211200  R$   14,40   R$   2,10  27,25% 34%  R$           2,35  

2016 200640  R$   14,11   R$   2,06  27,25% 34%  R$            2,40  
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2017 192614  R$   14,82   R$   2,15  27,25% 34%  R$            2,25  

2018 188762  R$   14,37   R$   2,05  27,25% 34%  R$            2,30  

2019 183100  R$   13,92   R$   1,99  27,25% 34%  R$            2,20  

Fonte: Sispro 2015 

Já nesta segunda tabela a empresa relacionou suas receitas de vendas, 

avaliou os custos, retirou os tributos e trouxe suas estimativas a valor presente. 

Lucro total estimado        R$ 2.705.825,71                                                                      

Valor Recuperável (Valor liquido de vendas)     R$         

141.800,00 Total Positivo de         R$           

2.264.025,71 

Também a empresa pode optar por um segundo cálculo que será 

apresentado. 

Valor Recuperável (Valor em uso)        R$ 2.705.825,71                                                                      

Valor Recuperável (Valor liquido de vendas)          R$         

183.875,00 Total Positivo de              

R$     2.521.950,71 

Sendo que os cálculos realizados, dando o seus valores positivo, não 

havendo a necessidade da realização do teste de Impairment e também não será 

necessário à conta de ajuste.  Sabendo-se que o CPC 01, permite que a empresas 

opte pelo melhor cálculo que lhe convenha, mas não podemos deixar de notar que 

os valores de um método de cálculo para outro são diferentes, sendo assim 

logicamente a empresas optará pelo valor menor estimado em rentabilidade versus 

despesas, no caso se tivesse dado negativo faria seus cálculo de ajuste pelo método 

que suas estimativas sejam menor. 

     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Temos por considerações finais que no Brasil o impairment segue as normas 

explicitas adotadas, pelo Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC 01). Entretanto, 

para compreender e entender como aplica-lo em pequenas e médias empresas é 

preciso ter um ponto crucial da implantação deste CPC relacionado ao impairment e 

trazer os valores dos ativos das organizações à proximidade da realidade de 
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mercado. Assim o trabalho em questão responde ao objetivo proposto 

anteriormente, conforme o resultado exposto. Portanto, o contador executa um papel 

de alta importância na organização: aconselhar o empresário, fornecendo-lhe base 

suficientes, claras e coesas para a tomada de decisões; cabe a ele oriente-los sobre 

a obrigatoriedade e relevância da aplicação do teste, e as consequências da 

ausência de dados e informações adequadas para a implementação do teste de 

recuperabilidade. 

 De acordo com presente estudo, conclui-se que muitos contadores 

desconhecem essa aplicação e não compreendem como implantar o impairment nas 

pequenas e médias empresas, necessitando-se que o Conselho Regional de 

Contabilidade foque no assunto, aplicando cursos para que o tema seja difundido 

entre os profissionais da área. Ao finalizar-se o projeto, verificou-se que o teste de 

impairment é fundamental para que a empresa possa descobrir em que nível o seu 

ativo e seus recursos recuperados como ferramenta de gestão, podendo ser 

recuperados em negociações com empresa de seguros para a diminuição do 

pagamento do prêmio, sendo esta uma das vantagens promovidas pela realização 

do teste de impairment. 
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