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RESUMO 
Ocorreram mudanças na legislação societária brasileira, a partir de 2008, tendo como objetivo 
a universalização às normas internacionais de contabilidade (IFRS). Entre essas alterações 
está a promulgação do Pronunciamento Técnico CPC 01 de 2007, posteriormente revisado 
pelo CPC 01 (R1) em 2010, que regula sobre a Redução ao Valor Recuperável dos Ativos. 
Nesse contexto, no presente trabalho objetivou-se analisar o nível de divulgação das 
informações nas empresas de consumo cíclico - comércio, em relação ao CPC 01(R1), nas 
Demonstrações Contábeis, listadas na BM&FBOVESPA. Para tanto foi realizado um estudo 
descritivo, de natureza qualitativa, realizado por meio da análise documental. A análise do 
nível de divulgação foi realizada por meio da análise das Demonstrações Contábeis do ano de 
2015, por meio de um checklist, segundo as disposições de divulgação recomendadas pelo 
CPC 01 (R1) 2010. Verificou-se que, no período analisado poucas companhias reconheceram 
aumento ou redução em seus ativos imobilizados, decorrente de ajuste ao valor recuperável. 
Dentre àquelas que reconheceram, Dufry e a Hypermarcas, divulgaram tais informações em 
suas Notas Explicativas e Demonstração do Resultado do Exercício, atendendo os critérios 
exigidos pelo CPC 01. Apesar de as empresas terem divulgado os montantes de 
reconhecimento de impairment, não houve divulgação dos eventos e circunstâncias que 
levaram ao aumento ou a redução do valor recuperável. Portanto, conclui-se que o nível de 
evidenciação do impairment do ativo imobilizado das empresas de consumo cíclico – 
comércio da BM&FBovespa é baixo. 

 
Palavras-chave: Redução ao valor recuperável; Ativos imobilizados; Nível de divulgação; 
Impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

A adoção de uma linguagem contábil global para servir de base nas negociações entre 
as nações ajudará em muito no incremento do comércio entre as nações. Melhorar a qualidade 
da informação sobre o desempenho empresarial e sobre os fluxos de caixa esperados permite 
reduzir o custo de capital, o que por si só será vital para estimular a criação de novas empresas 
ou a expansão das existentes, com impacto direto na criação de emprego e renda. Isso trará 
uma maior segurança para a sociedade em geral e, em especial, para os investidores pela 
maior transparência e confiança nas informações, agregando valor para todos (CPC, 2008). 

Desde 2005, a Comunidade Europeia adotou o International Financial Reporting 

Standards (IFRS) como padrão obrigatório para as Companhias abertas, o que impulsionou a 
consolidação dessa tendência mundial. O Internacional Accounting Standards Board (IASB - 
organização internacional sem fins lucrativos responsável pela edição e atualização das 
normas internacionais de contabilidade, denominadas IFRS) tem feito um extraordinário 
trabalho de disseminação dessas normas, conscientizando e incentivando reguladores e 
entidades responsáveis pela emissão de normas contábeis no sentido de entenderem os 
benefícios da adoção dos IFRS (CPC, 2008). 

Do ponto de vista legal, a Lei n.º 11.638, publicada em 28.12.2007, resultado da 
tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Lei n.º 3.741/2000, tornou realidade a 
revisão do capítulo contábil da Lei das Sociedades por Ações (Lei n.º 6.404/76), que inclui, 
entre outros avanços, permitir a convergência das normas contábeis adotadas no Brasil às 
normas internacionais. 
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O impairment em termos de teoria contábil é considerado evento de mais de dois 
séculos atrás (Martins, 2008). No Brasil, o problema era a falta de norma sobre este instituto 
até a resolução da CVM, da emissão do pronunciamento técnico CPC-01 pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e depois a Lei 11.638/07 que introduziu a normatização e 
obrigatoriedade para as sociedades de grande porte. No âmbito internacional a sistemática do 
impairment já está estabelecida pelo FASB nos Estados Unidos e pelo IASB com as IAS e as 
IFRS, que são Normas Internacionais de Contabilidade.  

Quando verificado que a perda reconhecida em exercícios anteriores, exceto ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill), deixou de existir a norma brasileira permite a 
reversão da mesma. Sobre a reversão de perdas por impairment, Duh, Lee e Lin (2009) 
concluem em sua pesquisa que empresas que reconhecem muitas perdas por impairment, 
tendem também a realizar mais reversões quando desejam evitar um declínio nos lucros. 
Pode-se verificar que o impairment fornece, também, uma ferramenta para o gerenciamento 
de resultados. Neste contexto, ressalta-se a importância do pronunciamento contábil CPC-01 
possuir sólidas exigências quanto à divulgação das bases utilizadas no cálculo das perdas por 
impairment, visando promover a transparência da informação evidenciada, de maneira a 
proporcionar ao usuário externo condições mínimas de avaliação dos números informados nas 
demonstrações financeiras da empresa. 

Assim, buscou-se investigar a seguinte questão: Qual o nível de evidenciação do 
impairment do ativo imobilizado das empresas de consumo cíclico - comércio da 
BM&FBovespa? O objetivo desse trabalho consiste em analisar o nível de divulgação do 
impairment do ativo imobilizado nas empresas do setor de atuação consumo cíclico - 
comércio da BM&FBovespa, com base nas Demonstrações Contábeis publicadas referente 
aos saldos de 2015. 

Pressupõe-se que a redução, apurada pelo Teste de Recuperabilidade do Custo, teste 
conhecido internacionalmente como Impairment Test, ao ser mensurada, pela avaliação ao 
valor de mercado, e contabilizada poderá impactar nos indicadores de desempenho e 
promover distintas perspectivas aos diferentes usuários da contabilidade, sejam eles, 
acionista-sócios, instituições financeiras, credores em geral, executivos, investidores e até os 
funcionários, no caso em que alguns planos de distribuição de lucros são atrelados aos 
indicadores de desempenho.  
 Estudos desta natureza são relevantes no sentido de identificar possíveis problemas e 
contribuir para melhoria de evidenciações futuras. Práticas contábeis que, em sua essência, 
são uma maneira de adequar o valor registrado no ativo ao seu estimado valor de recuperação. 
 
2  REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Ativo Imobilizado 

A Lei n· 6.404/76, mediante seu art. 179, item Iv, conceitua como contas a serem 
classificadas no Ativo Imobilizado: "Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados a manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à Companhia os benefícios, 
riscos e controle desses bens” (Brasil, 1976). 

De acordo com o CPC 27 – Ativo Imobilizado, item 6:  
Ativo imobilizado é o item tangível que: 
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, 
para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e 
(b) se espera utilizar por mais de um período. 
Correspondem aos 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). 
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O imobilizado possui características de ser um grupo de ativo com grande potencial de 
geração de benefícios econômicos futuros para a Companhia. Iudícibus (2009, p. 181) ressalta 
que, “[...] à sua importância fundamental dentro da expressão da capacidade da empresa de 
produzir rendimentos e fluxos futuros, talvez mais do que outro grupo qualquer”.  

O CPC 27 - Ativo Imobilizado, item 7, define a forma de reconhecimento: “O custo de 
um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se: (a) for 
provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; e (b) o 
custo do item puder ser mensurado confiavelmente” (CPC 27, 2009, p. 4). 

Ainda de acordo com o CPC 27, item 16: 
O custo de um item do ativo imobilizado compreende: 
(a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não 
recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e 
abatimentos; 
(b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição 
necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela 
administração; 
(c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de 
restauração do local (sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam a 
obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como 
consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da 
produção de estoque durante esse período (CPC 27, 2009, p. 5). 

Ainda de acordo com CPC 27, no seu item 56: 
Os benefícios econômicos futuros incorporados no ativo são consumidos pela 
entidade principalmente por meio do seu uso. Porém, outros fatores, tais como 
obsolescência técnica ou comercial e desgaste normal enquanto o ativo permanece 
ocioso, muitas vezes dão origem à diminuição dos benefícios econômicos que 
poderiam ter sido obtidos do ativo. 
Consequentemente, todos os seguintes fatores são considerados na determinação da 
vida útil de um ativo: 
(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; 
(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. Reduções futuras esperadas no preço de venda de item que foi 
produzido usando um ativo podem indicar expectativa de obsolescência técnica ou 
comercial do bem, que, por sua vez, pode refletir uma redução dos benefícios 
econômicos futuros incorporados no ativo; (Alterada pela Revisão CPC 08) 
(d) limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos 
contratos de arrendamento mercantil relativos ao ativo. (CPC, 2009, p. 12). 

O item 51 do mesmo CPC discorre: 
O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada 
exercício e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve 
ser contabilizada como mudança de estimativa contábil, segundo o Pronunciamento 
Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 
Erro. (CPC 27, 2009, p.12). 

 A IAS 36 também requer que o valor recuperável de um ativo seja mensurado sempre 
que houver indicação de perda de substância econômica do valor recuperável desse ativo. Os 
seguintes ativos e/ou classe de ativos deverão ser testados para impairment pelo menos 
anualmente: (a) ativos intangíveis de vida útil indefinida; (b) ativos intangíveis ainda não 
disponíveis para uso; (c) ágio gerado através de uma combinação de negócios, cujo 
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fundamento econômico seja a expectativa de rentabilidade futura - goodwill (Ernst & Young, 
& Fipecafi, 2009). Assim, na próxima seção aborda-se sobre teste de impairment.  
2.2 Teste de impairment 

O entendimento da natureza do impairment está diretamente atrelado ao conceito de 
ativo. De acordo com o CPC 00 – Estrutura Conceitual, item 49: “Ativo é um recurso 
controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem 
futuros benefícios econômicos para a entidade.” Logo, entende-se estes benefícios como os 
possíveis fluxos de caixa futuros que o bem ou direito poderá proporcionar para a empresa. 

Destaca-se que “O termo impairment é destinado para as situações em que o valor 
contábil é maior do que o valor dos fluxos de caixa futuros. Caso isso ocorra, diz-se que o 
ativo sofreu um impairment” (Baesso, Coscarelli, Ribeiro & Souza, 2008, p.4). “O 
impairment é aplicado em ativos fixos (ativo imobilizado), ativos de vida útil indefinida 
(goodwill), ativos disponíveis para venda, investimentos e em operações descontinuadas” 
(Silva, Carvalho, Dias & Marques, 2006, p. 2). 
 De acordo com o item 12 do CPC 01 (R1) ao avaliar se há alguma indicação de que 
um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar, no mínimo, as 
seguintes indicações (CPC 01, 2007): 
 Fontes externas de informação 

(a) Há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente 
durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do 
tempo ou do uso normal; (Alterada pela Revisão CPC 03) 

(b) Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o 
período, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, 
econômico ou legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é 
utilizado; 

(c) As taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre 
investimentos aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente 
afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e 
diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo; 

(d) O valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas 
ações no mercado. 

 Caso algum ativo venha a perder, parcialmente ou totalmente, capacidade de 
proporcionar retorno, significa que ele sofreu impairment, e esta desvalorização deverá ser 
reconhecida no resultado do exercício. Todavia, se for um bem que possua saldo de reserva de 
reavaliação a perda deverá ser deduzida do valor da referida reserva, respeitando seu limite, 
ou seja, a parcela que exceder a reserva de reavaliação deve ser lançada no resultado. 
 No Brasil a forma de aplicação do teste de redução ao valor recuperável dos ativos 
está contida no pronunciamento CPC 01 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 
O escopo deste pronunciamento estende-se a todos os ativos, norma geral, todavia existem 
determinados ativos que possuem regulamentação específica. Quando da existência de uma 
norma específica para determinado ativo, prevalece à específica. 
 É importante ressaltar que apesar da normatização sobre o impairment test ser recente 
no Brasil, sua essência não é novidade, pois um ativo não deve permanecer registrado por um 
valor superior aos benefícios que ele pode proporcionar. A este respeito, no que concerne à 
realização do teste de recuperabilidade em ativos componentes do circulante e realizável a 
longo prazo, Iudícibus, Martins & Gelbcke, (2008, p. 17) salientam que: 

 [...] a Lei das Sociedades por Ações já cuidava da recuperabilidade para os ativos 
não permanentes, ao mencionar, por exemplo, as figuras do valor custo ou mercado, 
dos dois o menor, para os estoques ou dos investimentos temporários, da provisão 
para ajuste aos valores de realização dos créditos etc. 
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 De acordo com o CPC 01 (R1) item 59 se, e somente se, o valor recuperável de um 
ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu 
valor recuperável. Essa redução representa uma perda por desvalorização do ativo. 
 Após o reconhecimento da perda por impairment o valor das despesas com 
depreciação, amortização ou exaustão deve ser ajustado nos próximos períodos para alocar o 
valor contábil ao longo de sua vida útil remanescente (Lemes & Carvalho, 2010).  
 Lemes e Carvalho (2010. p. 156) diz que “Uma perda por impairment poderá ser 
revertida somente se houver mudanças nas estimativas usadas para determinar o valor 
recuperável desde que a última perda foi reconhecida”. 
2.3 Disclosure 
 Entende-se Disclosure como divulgação de informações que possui relevância para o 
mercado, uma vez que pode influenciar o comportamento tanto dos usuários quanto dos 
fornecedores dessas informações, pois, por um lado, afeta a percepção dos agentes 
econômicos em relação ao risco que a companhia oferece, influenciando no processo de 
distribuição de recursos e definição dos preços dos títulos e, por outro, influencia decisões 
quanto ao nível de evidenciação considerando o custo do fornecimento dessas informações 
para a empresa, auxilia acionistas, investidores e stakeholders em diversos processos 
decisórios. Inclui-se nesse processo, a evidenciação de informações contábeis obrigatórias ou 
voluntárias (Novelini & Fregonesi, 2013). 
 Malacrida & Yamamoto (2006) explanam que divulgação de informações por parte 
das empresas é fundamental para os seus usuários no processo de tomada de decisões. Assim, 
a evidenciação clara, objetiva e completa possibilita um maior grau de confiabilidade e 
segurança ao se decidir por uma alternativa em detrimento de outras. Para Iudícibus (2009) 
toda informação para o usuário precisa ser, ao mesmo tempo, adequada, justa e plena, pelo 
menos no que se refere ao detalhe que está sendo evidenciado. 

Segundo Almeida (2002, p.45), 
As organizações que souberem ser transparentes em relação a produtos e processos 
tecnológicos, cujos componentes ou forma de funcionamento são mantidos em 
sigilo, estarão em melhores posições frente ao público, mesmo em momentos onde 
terão que reiterar, por motivos comerciais, o segredo de suas atividades. 

Para Hendriksen e Breda (1999) não existe um consenso a respeito do nível mais 
apropriado de divulgação. Declaram que sempre existirá incompatibilidade sobre o que deve 
ser divulgado e de que forma. Ademais, os autores assumem que o tipo e a quantidade de 
evidenciação dependem, em parte, do grau de sofisticação de interpretação dos dados 
alcançados pelo leitor, portanto, a qualidade e a quantidade de informações a serem 
‘digeridas’ dependem do background educacional do leitor, razão pela qual defendem 
diferentes formas de divulgação. 
 O modo como a divulgação deve ser tratada, se voluntária ou obrigatória, suscita 
discussões entre os pesquisadores, pois os favoráveis a obrigatoriedade argumentam que as 
empresas não fornecem informações suficientes aos seus usuários, enquanto os que defendem 
a divulgação voluntária asseveram que as empresas possuem os estímulos necessários para 
fazê-la de forma a satisfazer seus investidores (Solotti & Yamamoto, 2006). 
 Para fundamentar o disclosure de informações voluntárias, Verrecchia (2001) explicita 
três teorias relacionadas com a divulgação, já que expõe não existir uma teoria única 
abrangente o suficiente. São elas: divulgação baseada em associação, divulgação baseada em 
julgamento e divulgação baseada em eficiência. A primeira busca analisar os efeitos do 
disclosure sobre as ações dos investidores, no que tange as alterações de preço e volume dos 
negócios. Para caracterizá-la, presume-se que a divulgação é exógena. A segunda analisa o 
poder discricionário dos gestores, já que estes possuem todas as informações disponíveis que 
poderiam ser divulgadas, de modo que selecionam aquelas que estarão presentes no relatório, 
considerando que a divulgação é endógena. A última, por sua vez, procura vincular eficiência 
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à divulgação, considerando que a eficiência é o elo de maior potencial entre a divulgação e a 
redução de assimetria de informações.  
 A divulgação envolve benefícios de longo prazo e custos de curto prazo, como a coleta 
de dados para a formação do mesmo ou a auditoria dos relatórios, e quando há, portanto, é 
necessária uma estrutura capaz de sustentar essa relação (Branco & Rodrigues, 2006). Nesse 
sentido, foi realizada uma pesquisa pela Price Walter House Coopers. De acordo com tal 
pesquisa, cinco pontos são citados como sendo os maiores benefícios de uma melhor 
evidenciação: aumento da credibilidade dos gestores; mais investidores de longo prazo; maior 
monitoramento por parte dos analistas; melhor acesso a novos capitais e melhor avaliação do 
preço das ações (Malacrida & Yamamoto, 2006). 

Dantas, Zendersky e Niyama (2004) esclarecem que deve haver um equilíbrio entre o 
custo e o benefício de divulgar a informação. Os custos nunca devem exceder os benefícios 
decorrentes da divulgação. Como o mercado interpreta a ausência de divulgação como 
desfavorável, se não existem custos de divulgação a empresa é incentivada a divulgar todas as 
informações (full disclosure). 
 
3 METODOLOGIA 

O trabalho está delineado em atribuição do objetivo, das diretrizes e da abordagem do 
problema. Quanto ao objetivo do estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva. Tal pesquisa 
observa, registra, analisa e ordenam dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do 
pesquisador (Almeida, 1996, p. 104). 

Em relação ao procedimento, considera-se o documental. Para Gil (2002, p.45) “[...] a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda tratamento analítico, ou 
que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. 

Quanto à abordagem do problema a pesquisa é qualitativa, pois para Bradley (1993) na 
pesquisa qualitativa, o pesquisador é um interpretador da realidade. Segundo Richardson 
(1999), esse tipo de pesquisa caracteriza-se pelo não emprego de instrumental estatístico 
como base no processo de análise de um problema. 

Para responder a questão levantada na pesquisa, foram consideradas as demonstrações 
contábeis de 2015 das empresas de consumo cíclico - comércio listadas BM&F Bovespa. São 
elas: Arezzo Indústria e Comércio S.A., Grazziotin S. A., Guararapes Confecções S.A., 
Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (Le Lis Blanc), Lojas Hering S/A, Marisa 
Lojas S.A., Lojas Renner S.A., Magazine Luiz S.A., Via Varejo S.A., B2W Companhia 
Digital, Dufry AG, Hypermarcas S.A. e Lojas Americanas S.A. 

Pelo fato de as demonstrações considerarem saldos comparativos de dezembro de 
2015 com dezembro de 2014, pode-se considerar que os dois anos foram alvos de análise. 

Após definir a amostra da pesquisa, realizou-se o exame das Demonstrações 
Financeiras Padronizadas (DFP) dessas entidades disponibilizadas no site da 
BM&FBOVESPA, especialmente o tópico de Práticas Contábeis das Notas Explicativas, o 
Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e a 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 

Para cada empresa, considera-se seu segmento de listagem BM&FBovespa, podendo 
ser: Cia. Novo Mercado (NM), Cia. Nível 1 de Governança Corporativa, Cia. Nível 2 de 
Governança Corporativa, Cia. Bovespa Mais (MA), Cia Bovespa Mais Nível 2 (M2), Cia. 
Balcão Org. Tradicional (MB), BDR Nível 1 (DR1), BDR Nível 2 (DR2), BDR Nível 3 
(DR3) e BDR Não Patrocinado (DRN). É feita então a análise da Nota Explicativa e dos 
demonstrativos, onde é identificado se há ou não atendimento aos critérios descritos no CPC 
01(R1) e CPC 27.  

O checklist exposto no Quadro 1foi utilizado com base para análise do nível de 
divulgação. 
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Quadro 1: Checklist de divugação do impairment do ativo imobilizado 
1. A entidade divulgou o tempo de vida útil econômica do seu ativo imobilizado? 
2. No exercício, a entidade evidenciou se realizou análise de avaliação de perda ao valor 

recuperável do ativo imobilizado? 
3. Houve aumento ou redução ao valor recuperável decorrente de reavaliações do ativo 

imobilizado? 
4. O aumento ou redução ao valor recuperável foi reconhecida ou revertida diretamente no 

patrimônio líquido? 
5. O aumento ou redução ao valor recuperável foi reconhecida ou revertida diretamente no 

resultado? 
6. A entidade divulgou o montante do reconhecimento de perdas ou reversão por 

desvalorização no período em nota explicativa, em linha específica na movimentação do 
imobilizado? 

7. A entidade divulgou os eventos e as circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou à 
reversão da perda por desvalorização? 

 
Fez-se a análise das informações quanto à revisão da vida útil e principalmente da 

revisão periódica do valor recuperável dos ativos, onde é explicado se há indicativos de não 
recuperação do valor contábil, e se é necessário o registro da perda. Adicionalmente, nos 
casos em que constata-se a perda por redução ao valor recuperável, é feita a identificação da 
demonstração em que está registrada esta perda, onde normalmente é verificada na DRE ou 
Patrimônio Líquido. Logo após, é feita a análise do nível de divulgação aos itens 
estabelecidos pelo CPC 01(R1), para aquelas companhias em que houve a constatação do 
registro de perda por desvalorização. 

É importante destacar para a aplicação do checklist acima que os itens 04 e 05 
possuem uma particularidade, pois a empresa realiza a perda ou reversão diretamente no 
resultado do exercício ou no patrimônio líquido. 

Foi utilizada a Análise de Conteúdo (Bardin, 2004) para o tratamento e interpretação 
dos dados. As etapas da técnica foram organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) exploração 
do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 
 
Conforme exposto no Quadro 2, todas as entidades divulgaram o tempo de vida útil do ativo imobilizado. De acordo com o CPC 27, item 

73:As demonstrações contábeis devem divulgar, para cada classe de ativo imobilizado:  (a) os critérios de mensuração utilizados para determinar 
o valor contábil bruto;  (b) os métodos de depreciação utilizados; e (c) as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas. 
 
Quadro 2: Análise da classificação por segmento e resposta ao checklist de divulgação do impairment 

Divulgação Arezzo Grazziotin Guararapes Restoque 
Lojas 

Hering 
Lojas 

Marisa 
Lojas 

Renner 
Magazine 

Luiza 
Via 

Varejo 
B2W 

Digital 
Dufry Hypermarcas 

Lojas 
Americanas 

Classificação do segmento BM&F 
Bovespa 

NM - - NM - NM NM NM N2 NM DR3 NM - 

1. Tempo de vida útil econômica do 
seu ativo imobilizado 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

2. Se realizou análise de avaliação de 
perda ao valor recuperável do ativo 
imobilizado 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

3. Aumento ou redução ao valor 
recuperável decorrente de reavaliações 
do ativo imobilizado 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não 

4. O aumento ou redução ao valor 
recuperável foi reconhecida ou 
revertida diretamente no patrimônio 
líquido 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

5. O aumento ou redução ao valor 
recuperável foi reconhecida ou 
revertida diretamente no resultado 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não 

6. O montante do reconhecimento de 
perdas ou reversão por desvalorização 
no período em nota explicativa, em 
linha específica na movimentação do 
imobilizado 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não 

7. Eventos e as circunstâncias que 
levaram ao reconhecimento ou à 
reversão da perda por desvalorização 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

Legenda: (NM) Cia. Novo Mercado, (N2) Cia. Nível 2 de Governança Corporativa, (DR3) BDR Nível. 
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Assim, as premissas do CPC foram atendidas neste quesito e apresentadas nas 
Demonstrações Contábeis no tópico de “Políticas Contábeis” ou na Nota Explicativa do Ativo 
Imobilizado. 

Atentando ainda para o resultado do Quadro 2, no Quadro 3 se evidencia a forma 
como foi divulgada a vida útil dos bens do ativo imobilizado pelas empresas investigadas para 
uma melhor avaliação dos resultados.  

 
Quadro 3: Divulgação da vida útil do imobilizado 

Empresas Apresentação 
da vida útil 

Detalhamento da divulgação da vida útil 

Arezzo Em anos Tópico de “Políticas contábeis” 

Grazziotini Em % Tópico de “Principais e práticas contábeis” 

Guararapes Em anos Tópico de “Estimativas e julgamentos contábeis críticos” e detalhamento em 
Nota Explicativa do Ativo Imobilizado 

Restoque Em anos Tópico de “Base de preparação” e detalhamento em Nota Explicativa do 
Ativo Imobilizado 

Lojas Hering Em % Tópico de “Principais políticas contábeis” e detalhamento em Nota 
Explicativa do Ativo Imobilizado 

Lojas Marisa Em anos Tópico de “Principais práticas contábeis” e detalhamento em Nota 
Explicativa do Ativo Imobilizado 

Lojas Renner Em % Tópico de “Principais políticas contábeis” e detalhamento em Nota 
Explicativa do Ativo Imobilizado 

Magazine 
Luiza 

Em % Tópico de “Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas sobre 
estimativas” e e detalhamento em Nota Explicativa do Ativo Imobilizado 

Via Varejo Em anos Tópico de “Práticas e políticas contábeis” 

B2W Em % Tópico de “Principais políticas contábeis” e detalhamento em Nota 
Explicativa do Ativo Imobilizado 

Dufry Em anos Tópico de “Principais políticas contábeis” 

Hypermarcas Em anos Tópico de “Resumo das principais políticas contábeis” 

Lojas 
Americanas 

Em % Tópico de “Resumo das principais políticas contábeis” e detalhamento em 
Nota Explicativa do Ativo Imobilizado 

 
Conforme demonstrado no Quadro 3, das treze empresas analisadas, sete delas 

apresentaram o tempo de vida útil em anos, enquanto seis apresentaram em percentual. O 
CPC 27 – Ativo Imobilizado não especifica o método de apresentação.  

Ainda de acordo com o Quadro 3, as empresas divulgaram a vida útil em tópico 
específico de práticas, políticas, estimativas, julgamentos e base de preparação, além da nota 
explicativa do ativo imobilizado. As empresas: Arezzo, Hypermarcas, Via Varejo e Dufry 
apresentaram as estimativas de vida útil apenas no tópico de “Políticas contábeis”. As 
empresas: Lojas Hering, Lojas Renner, B2W e Lojas Americanas indicaram no tópico de 
“Políticas contábeis” que realizou análise da vida útil econômica dos bens do ativo 
imobilizado, porém especificaram apenas em nota explicativa específica do imobilizado. A 
Lojas Marisa apenas indicou em sua demonstração contábil que realizou análise em tópico de 
“Principais práticas contábeis”, porém especificou em nota explicativa do imobilizado. A 
Grazziotini apresentou apenas em tópico de “Principais práticas contábeis”. As empresas 
Guararapes e Magazine Luiza também indicaram a realização da análise de vida útil, porém 
especificaram os períodos e as taxas em nota explicativa do imobilizado. A empresa Restoque 
apresentou em tópico de “Base de preparação”. 
 De acordo com o CPC 01: 

Independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor 
recuperável, uma entidade deverá: 
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(a) testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo 
intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível 
para uso, comparando o seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de 
redução ao valor recuperável poderá ser executado a qualquer momento no período 
de um ano, desde que seja executado, todo ano, no mesmo período. Ativos 
intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável testado em períodos diferentes. 
Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente reconhecidos durante o ano 
corrente, deverão ter a redução ao valor recuperável testada antes do fim do ano 
corrente [...]. (CPC 01, 2007). 

 Apesar de as empresas terem divulgado os montantes de reconhecimento de 
impairment, não houve divulgação dos eventos e circunstâncias que levaram ao aumento ou a 
redução do valor recuperável. De acordo com o CPC 00 – Estrutura Conceitual, 2008, item 
12: 

O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações sobre a posição 
patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da 
entidade, que sejam úteis a um grande número usuários em suas avaliações e 
tomadas de decisão econômica (CPC 00, 2008). 

 Conforme indicado no Quadro 2, todas as empresas pesquisadas evidenciaram 
realização de análise de perda ao valor recuperável. Na maioria das demonstrações, a 
informação foi dada no tópico de principais políticas contábeis, em item específico de 
“Impairment de ativos não financeiros” ou “Ativo Imobilizado”. 
 Apenas as empresas Dufry AG e Hypermarcas S.A apresentaram aumento ou redução 
ao valor recuperável decorrente de reavaliação dos itens do ativo imobilizado. Na empresa 
Dufry houve registro de impairment em 2014 e 2015. Em 2014 foi registrada redução de R$ 
2,4 milhões, sendo R$ 1,9 milhões da rubrica de benfeitorias em imóveis de terceiros e R$ 
500 mil na rubrica de móveis e utensílios. Em 2015 foi apresentado aumento ao valor 
recuperável de R$ 2,7 milhões, representados por um aumento de R$ 5,1 milhões na rubrica 
de benfeitorias em imóveis de terceiros e redução de R$ 2,4 milhões na rubrica de móveis e 
utensílios. Na empresa Hypermarcas foi contabilizada redução, em 2014, de R$ 7,385 milhões 
na rubrica de edificações e benfeitorias, aumento de R$ 5,954 milhões na rubrica de 
máquinas, equipamentos e instalações, R$ 306 mil de aumento de móveis e utensílios e R$ 
186 de aumento na rubrica de “outros”. Já no ano de 2015 foi registrada redução de R$ 2,283 
milhões no grupo de máquinas, equipamentos e instalações, aumento de R$ 27 mil de móveis 
e utensílios e redução de R$ 33 mil na rubrica de “outros”, conforme exposto nas Tabelas 1 e 
2. 
 
Tabela 1 - Impairment dos anos de 2014 e 2015 da empresa Dufry AG 

Rubrica da demonstração contábil 2014 2015 
Benfeitorias em imóveis de terceiros - R$ 1.900.000 R$ 5.100.000 
Móveis e utensílios - R$ 500.000 - R$ 2.400.000 
Total - R$ 2.400.000 R$ 2.700.000 

 
 
Tabela 2 - Impairment dos anos de 2014 e 2015 da empresa Hypermarcas 

Rubrica da demonstração contábil 2014 2015 
Edificações e benfeitorias - R$ 7.385.000 - 
Máquinas, equipamentos e instalações R$ 5.954.000 - R$ 2.283.000 
Móveis e utensílios R$ 306.000 R$ 27.000 
Outros R$ 186.000 - R$ 33.000 
Total - R$ 939.000 - R$2.289.000  

 
 Em ambas empresas os valores de aumento ou redução decorrente da reavaliação do 
valor recuperável foram registrados diretamente no resultado. Apesar da divulgação dos 
montantes do registro do aumento ou redução do valor recuperável, observou-se que não foi 
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realizada divulgação quanto aos eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento ou à 
reversão da perda por desvalorização. 
 De acordo com Szuster e Fernandes (2009) a reavaliação, no Brasil, é um dos 
procedimentos contábeis que mais tem trazido dificuldade para análise de usuários externos 
de demonstrações contábeis, tais como analistas financeiros, analistas de crédito, estudantes e 
acadêmicos. Uma vez que o procedimento é uma permissão e não uma obrigatoriedade, é 
possível observar relevantes distorções patrimoniais entre entidades de mesmo porte, 
atividade econômica e localização geográfica.  
 Constata-se que as duas empresas que divulgaram devidamente informações sobre 
tempo de vida útil e, quando aplicável, as informações necessárias para reavaliação de valor 
recuperável do ativo imobilizado, não divulgaram os motivos para o devido registro não terem 
sido evidenciados.  
 Em relação a divulgação de eventos e circunstâncias que levaram ao reconhecimento 
ou à reversão da perda por desvalorização, observa-se no Quadro 2 que, nenhuma das 
empresas investigadas evidenciou esse tópico. 
 De acordo com Souza, Borba e Zandonai (2011), o referido tópico determina a 
verificação do valor recuperável em todos os ativos. No que concerne aos ativos componentes 
do circulante e realizável a longo prazo, Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 17) salientam 
que a Lei das Sociedades por Ações já cuidava da recuperabilidade para os ativos não 
permanentes, ao mencionar, por exemplo, as figuras do valor custo ou mercado, dos dois o 
menor, para os estoques ou dos investimentos temporários, da provisão para ajuste aos valores 
de realização dos créditos etc.  
 
5 CONCLUSÃO 
 A pesquisa tem como objetivo analisar o nível de divulgação das informações em 
relação ao Impairment considerado no CPC 01 (R1) nas Demonstrações Contábeis das 
empresas do setor de atuação consumo cíclico – comércio. Para isso, aplica-se um estudo 
descritivo, por meio de um procedimento documental (análise das Notas Explicativas, 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido). 
 É possível concluir que as empresas do setor de atuação de consumo cíclico 
apresentaram devidamente o tempo de vida útil dos seus itens de ativo imobilizado. Em 
relação ao estudo do impairment do ativo imobilizado, as empresas também foram unânimes 
na evidenciação da realização do estudo. Tal resultado mostra o atendimento as premissas do 
CPC 27 e CPC 01.  
 Apesar de todas as empresas terem realizado análise de recuperabilidade, apenas duas 
delas (Dufry AG e Hypermarcas S.A) realizaram registros em 2014 e 2015 referentes a 
impairment. As empresas do setor de comércio possuem, na maioria dos casos, seu maior 
grupo de ativo imobilizado edificações/instalações. Assim, o maior registro reconhecido foi 
de R$ 7,385 milhões na rubrica de edificações e benfeitorias. 
 Nas empresas que reconheceram aumento/redução do ativo imobilizado decorrente de 
impairment, o valor foi reconhecido diretamente no resultado do período, apesar de haver a 
opção pelo registro em reserva de reavaliação, no caso de redução do ativo imobilizado. Isso 
demonstra que as empresas de consumo cíclico – comércio tendem a não constituir reserva de 
reavaliação para posterior redução quando da análise de impairment. 
 Apesar de as empresas terem divulgado os montantes de reconhecimento de 
impairment, não houve divulgação dos eventos e circunstâncias que levaram ao aumento ou a 
redução do valor recuperável. Portanto, conclui-se que o nível de evidenciação do impairment 
do ativo imobilizado das empresas de consumo cíclico – comércio da BM&FBovespa é baixo. 
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 Assim, o presente estudo comprova que o nível de obediências as normas emitidas 
pelo CPC 01 e CPC 27 foram atendidas pelas empresas analisadas, porém explanar sobre os 
possíveis eventos e circunstâncias que causaram aumento ou redução do valor recuperável é 
uma evidenciação que pode ser melhor explorada. 
 Sugere-se para futuros estudos, investigar o nível de evidenciação do impairment do 
ativo imobilizado das empresas de outros setores da BM&FBovespa. Outro estudo 
interessante seria investigar as razões da não evidenciação dos eventos e circunstâncias que 
levaram ao aumento ou a redução do valor recuperável das empresas investigadas no presente 
estudo. 
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