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 NBC TG 01 - CFC
Este tema é apresentado na NBC TG 01 com o objetivo de estabelecer 
procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos 
estejam registrados contabilmente, por valor que não exceda seus valores de 
recuperação.

 Redução ao Valor Recuperável de Ativos
Para melhor entendimento, destacamos algumas definições importantes trazidas 
pela norma, a saber:

• Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço
depois da dedução de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão
acumulada e ajuste para perdas.

• Unidade geradora de caixa (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.

• Ativos corporativos são ativos, exceto ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill), que contribuem, mesmo que indiretamente, para os fluxos
de caixa futuros tanto da unidade geradora de caixa sob revisão quanto de
outras unidades geradoras de caixa.

• Despesas de venda ou de baixa são despesas incrementais diretamente
atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de
caixa, excluindo as despesas financeiras e de impostos sobre o resultado
gerado.

• Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um
ativo ou de unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável.

• Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que
devem advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa.



Avaliação:

De acordo com a norma, um ativo está registrado contabilmente por valor que 
excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser 
recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Nesse caso, o ativo é caracterizado 
como sujeito ao reconhecimento de perdas, e a norma requer que a entidade 
reconheça um ajuste para perdas por desvalorização.

É importante observar que para determinados ativos esta norma não é aplicável 
para fins de contabilização de ajuste para perdas por desvalorização, o que pode 
ser observado no item que trata do alcance da norma.

Para avaliar se o ativo sofreu desvalorização, devem ser considerados os 
seguintes fatores externos e internos:

• Fontes externas de informação:

1. Indicativos observáveis sobre a redução do valor do ativo no período, mais
do que considerado normal para com o passar do tempo ou do uso em
condições normais;

2. Mudanças adversas (mercado tecnológico, econômico ou legal) na entidade
que ocorreram ou ocorrerão em virtude do nicho de mercado da mesma ou
até mesmo um desempenho ruim no mercado;

3. Aumento da taxa de juros de mercado ou outras taxas que afetem a taxa de
desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo, diminuindo assim
o valor recuperável do ativo;

4. Valor contábil do PL maior que as ações no mercado.

• Fontes internas de avaliação:

1. Obsolescência e/ou danos físicos;
2. Ociosidade, planos de descontinuidade ou reestruturação;
3. Evidências (relatório) indicando desempenho econômico.

Ao realizar a avaliação dos fatores internos e externos e se constatado que o ativo 
está desvalorizado, é necessário que se faça uma estimativa formal do valor 
recuperável, caso contrário, não é requerido. Sempre que não for possível 
mensurar o valor recuperável do ativo individual, devido a inviabilidade do 
processo, ou porque o ativo não gera entradas de caixa independentes de outros 
ativos, deve ser considerado o valor recuperável da unidade geradora de caixa.

Tratando-se de intangíveis cujo a vida útil ainda não está definida, ou que ainda 
não estejam disponíveis para uso, o teste de Impairment deve ser realizado 
independentemente da existência de indicativos sobre a falta de recuperabilidade. 
O mesmo aplica-se para situações de ágio com expectativa de rentabilidade 
futura.



Em resumo podemos nos reportar a seguinte imagem:

Periodicidade da realização:

Ao menos uma vez ao ano os ativos precisam ser submetidos ao teste, 
comparando o valor contábil com seu valor recuperável. A realização pode ocorrer 
a qualquer período do exercício, desde que, nos exercícios subsequentes o teste 
seja realizado no mesmo período.

Formalização:

Para a formalização da avaliação dos indicativos de falta de recuperabilidade, não 
há na norma um “modelo” a ser seguido. Entretanto, é importante evidenciar as 
análises efetuadas.

A avaliação pode considerar as Unidades Geradoras de Caixa (UGC), 
isoladamente, e com base nisso, elencar quais indicativos de fontes internas e 
externas a UGC (Unidade Geradora de Caixa) possui, conforme modelo acima. 
Este documento pode ser formalizado trazendo conceitos importantes e inerentes 
à NBC TG 27 - que trata do Imobilizado, bem como a NBC TG 01, apresentando 
as considerações dos técnicos que realizaram tais avaliações e os embasamentos 
que os levaram às conclusões, anexando os documentos para realização da 
análise, como por exemplo a estimativa do fluxo de caixa para os próximos 5 
exercícios. O ideal é de que o documento seja datado e contenha as assinaturas 
do pessoal envolvido.

Após documento redigido, uma alternativa considerada importante é a de a 
administração efetuar a apreciação deste trabalho e lavrar suas considerações, a 
fim de que não se trate apenas de um documento que tenha característica de “pró-
forma” para cumprimento de uma norma contábil, mas sim, que gere discussões 
envolvendo a área técnica, administração e demais interessados, no real valor dos 
ativos da entidade.

Mensuração:



Consiste em realizar um comparativo entre o valor contábil e o valor recuperável. 
Sempre que o valor contábil for maior, é necessário o reconhecimento da perda 
por desvalorização. Caso o valor contábil seja menor que o valor a ser recuperado, 
não há necessidade da realização de ajustes.

Importa destacar que sempre é necessário encontrar o valor recuperável, e que 
este será o maior valor quando comparado com o valor justo líquido das despesas 
com venda e o valor em uso, conforme item 18 na NBC TG 01. Ainda, nos casos 
em que não é possível mensurar o valor justo do ativo devido à falta de uma base 
para realizar a estimativa confiável do valor de venda sob as condições atuais do 
mercado, o valor em uso pode ser utilizado como valor recuperável.

Reconhecimento da perda por desvalorização:

Após constatado que o valor contábil excede o valor recuperável do ativo, é 
necessário que seja reconhecida a perda por desvalorização do mesmo. Como 
exemplo, trazemos a seguinte situação:

Como primeiro passo, se faz necessário identificar o valor recuperável (maior valor 
entre o valor justo e o valor em uso). No caso demonstrado acima, a recuperação 
do valor do ativo “A” se dá pela venda (70.500,00).

Tendo conhecimento do valor recuperável do bem, é preciso compará-lo com o 
seu valor contábil. No caso demonstrado acima, o valor contábil do bem é de 
80.000,00 (Valor de custo deduzido da depreciação), já o valor recuperável é de 
70.500,00. Dessa forma, é preciso reconhecer 9.500,00 referente a perda por 
desvalorização, conforme segue:

D – Perda por desvalorização (DR)
C – Estimativa para perdas por desvalorização (ANC)

É importante destacar que a perda por desvalorização do ativo deve ser 
reconhecida imediatamente na demonstração do resultado, com exceção da 
desvalorização dos bens que tenham passado por reavaliações. Qualquer 
desvalorização de um bem reavaliado deve ser reconhecida como diminuição da 
reavaliação do mesmo (reserva de reavaliação na DRA).

Reversão da perda por desvalorização: 

Com exceção do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), as perdas 
por desvalorização podem ser revertidas. Ao término de cada período de reporte a 



entidade deve avaliar se há alguma indicação de que a perda por desvalorização 
reconhecida em períodos anteriores possa não mais existir.

Para avaliar se a perda por desvalorização de períodos anteriores possa ter 
diminuído, se faz necessário que sejam consideradas algumas indicações de 
fontes externas e internas.

Como exemplo de fontes externas se pode citar: indicações de que o valor do 
ativo tenha aumentado significativamente durante o período; mudanças 
significativas e favoráveis tenham ocorrido ou ocorrerão em futuro próximo no 
ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal para qual o ativo é 
destinado; taxas de juros ou outras taxas de mercado que afetaram a taxa de 
desconto utilizada no cálculo do valor em uso do ativo e possam ter aumentado 
seu valor recuperável materialmente.

Como fontes internas, a entidade deve considerar: Mudanças significativas e 
favoráveis à entidade que tenham ocorrido ou que venham a ocorrer em futuro 
próximo na forma como o ativo é utilizado, ou como se pretende utilizá-lo; 
Existência de relatórios internos que indiquem que desempenho do bem é ou será 
melhor que o esperado anteriormente.

Divulgação:

Conforme a norma estabelece, a entidade deverá para cada classe de ativos, 
divulgar as informações que seguem:

• O valor referente às perdas por desvalorização e também das reversões das
perdas que foi/foram reconhecido(s), e a linha da demonstração do resultado
em que ela(s) foi/foram inclusa(s);

• O valor das perdas por desvalorização de ativos reavaliados e/ou das
reversões, que foi/foram reconhecido(s) em outros resultados abrangentes
durante o período;

(Este último, se aplica também para entidades que divulgam suas informações por 
segmento, em conformidade com a NBC TG 22).

Para cada perda por desvalorização ou reversão reconhecida, apresentamos as 
principais informações que devem ser divulgadas:

• Os eventos e/ou circunstâncias que originaram tal reconhecimento ou
reversão;

• Os montantes reconhecidos ou revertidos;
• Natureza do ativo ou segmento (cfe NBC TG 22);
• Se UGC, descrição da mesma. O montante reconhecido por classe de ativos

ou segmentos;
• O valor recuperável do ativo e se este é o seu valor justo liquido de despesas

de alienação ou valor em uso;
• Se no caso o valor recuperável for o justo, ainda deve atentar conforme

norma para demais divulgações das informações;



• Em o valor recuperável sendo o valor em uso, necessário divulgar qual foi a
taxa de desconto utilizada para cálculo da estimativa.

Conclusão:

Conforme apresentado na norma objeto do tema, fica muito clara a necessidade 
de realização anual de trabalho de análise sobre a recuperabilidade de ativos e 
que as perdas identificadas devem ser reconhecidas no resultado do exercício, 
podendo serem revertidas, em exercício posteriores, se apurados indicativos de 
que o valor contábil possa ser recuperável.

Importante também a formalização do trabalho, para que o mesmo apresente um 
status diferenciado e fundamente a divulgação que deverá ser realizada em nota 
explicativa no conjunto das demonstrações contábeis.    
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