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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo investigar as publicações sobre Impairment 

Test em Congressos e Periódicos de alta linhagem no Brasil, no período de 2009 a 2015. 

A pesquisa tem lastro nos recortes teóricos e utiliza o método bibliométrico. A pesquisa 

é de natureza exploratória, quantitativa e descritiva. A amostra constitui-se de 14 artigos 

pertencentes a  periódicos classificados no WebQualis de extratos A e B. E 7 artigos 

publicados em Congressos, Simpósios, Seminários, Encontros. Os resultados 

mostraram-se satisfatórios, validando os procedimentos apresentados metodológicos. 

Neste sentido, é possível afirmar que o maior número de publicações se deu no 

Congresso Brasileiro de Custos e no EnANPAD, com 4 publicações cada um. Também 

pode se verificar que a linha temática da maioria dos artigos (12) buscava analisar a 

mensuração e evidenciação das empresas brasileiras, sendo que 09 tinham como 

amostra as empresas que atuam no Novo Mercado BM&FBovespa. Além disso, pode se 

perceber que a aplicação do Impairment Test nas empresas, tanto nacionais quanto 

estrangeiras ainda tem um longo caminho a percorrer, porém, espera-se que estudos 

longitudinais sejam realizados de forma continuada, sobretudo com vistas a comparar o 

estado da arte e o estado da prática sobre o tema em questão. Além disso, é a partir 

deestudos como este que abrem-se espaços para oportunizar novas pesquisas, com 

novas temáticas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO  

 

1.Apresentação 

 Recentemente a contabilidade passou por uma grande mudança e continua num 

grande processo de evolução. Em 2005 com o objetivo de convergir as normas 

contábeis para os padrões internacionais foi criado o CPC - Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis. Através das Leis 11.638/07 e 11.941/09, que alterou em parte a Lei 6.404/76 

(Lei das S.A.) a contabilidade passa a ter grande importância na tomada de decisão dos 

Administradores e a influenciar os investidores. 

 Nesse sentido as Demonstrações Contábeis passam a ter papel primordial nos 

negócios, a informação divulgada deve refletir com a maior exatidão possível a situação 

financeira e econômica das empresas para que possa ser capaz de fazer a diferença na 

tomada de decisão. A CVM – Comissão de Valores Mobiliários, através da Deliberação 

527 de 01 de novembro de 2007 aprovou a obrigatoriedade do teste de Impairment.  

 O Impairment Test é um procedimento que busca corrigir distorções nos valores 

contábeis dos ativos, quando os mesmos estão registrados com valor superior ao seu 

valor de recuperação, segundo a NBC TG 01. 

Neste sentido, com vistas a regulamentar a implementação do referido teste, a 

NBC TG 01 (R3), que trata da Redução ao valor recuperável de Ativos foi instituída 

com esta finalidade. O teor da norma referencia que um ativo está registrado 

contabilmente por valor que exceder o montante a ser recuperado pelo uso ou pela 

venda do ativo. Se este for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao 

reconhecimento de perdas, tendo a entidade que reconhecer um ajuste para perdas por 

desvalorização. Quando da elaboração das demonstrações contábeis, à luz das 

normatizações pré-estabelecidas, a entidade deve avaliar se existe qualquer evidência 

que indica que o valor recuperável de algum ativo deva ser calculado (...) Declínio 

significativo do valor de mercado, obsolescência ou dano físico do ativo são algumas 

evidências que podem indicar a existência de perdas por Impairment (LEMES e 

CARVALHO, 2010). 

 No Brasil, a obrigatoriedade do Teste de Impairment vigora a pouco tempo, o 

que fez com que as entidades passassem a se esforçar para cumprir as normas 

estabelecidas. De fato, o Teste de Impairment teve a sua importância a partir da Lei n° 

11.638, que tornou obrigatório, a partir de 2010, o teste de redução a o valor recuperável 



de ativos, no mínimo, anualmente. Passado o período de adaptação, é necessário que se 

verifique o cumprimento adequado da norma, para que a informação contábil possa ter 

qualidade e que represente com fidedignidade a entidade. Nesse sentido, a comunidade 

acadêmica precisa explorar as demonstrações contábeis das grandes empresas a fim de 

qualificá-las e divulgar ao público o cumprimento da lei por parte das mesmas. Diante 

disto, o presente estudo teve como objetivo investigar o que se tem publicado sobre Impairment 

Test em Congressos e Periódicos de alta linhagem no Brasil, no período de 2009 a 2015. Esta 

pesquisa parte de um gap na literatura sobre este objeto de estudo. Espera-se que os 

resultados obtidos nesta investigação possam contribuir para os aperfeiçoamentos das 

futuras pesquisas desenvolvidas no Brasil. Alguns estudos já trataram o tema, como por 

exemplo, Rocha, Santos e Leal (2010), em que os autores fizeram um mapeamento da 

produção acadêmica sobre o Teste de Impairment de 2005 a 2009. Porém, busca-se com 

este trabalho continuar estudos longitudinais com vistas ao acompanhamento da 

produção científica sobre o tema em questão. Espera-se que os resultados obtidos nesta 

investigação possam contribuir favoravelmente àsoportunidades de futuras pesquisas a 

serem desenvolvidas no Brasil. 

1.2 Problema de Pesquisa 

 Quais as principais características das publicações sobre o Impairment Test no 

Brasil com lastro na produção científica brasileira no período de 2009 a 2015 a partir de 

um estudo bibliométrico? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral 

 O presente estudo teve como objetivo investigar o que se tem publicado 

sobre Impairment Test em Congressos e Periódicos de alta linhagem no Brasil, no 

período de 2009 a 2015. 

1.3.2 Específicos 

 

 Levantar a produção científica sobre Impairment Test no Brasil partir de 

Congressos, Simpósios, Seminários e Encontros; 

 Selecionar os artigos publicados em Qualis A ou B da CAPES; 

 Selecionar os artigos publicados em Congressos, Simpósios, Seminários e 

Encontros de alta linhagem; 



 Realizar a análise bibliométrica dos artigos sobre Impairment Test publicados no 

Congresso USP de controladoria e contabilidade e periódicos de alta linhagem 

no período de 2009 a 2015. 

1.4 Justificativa 

 A pesquisa pretende contribuir para que os futuros pesquisadores possam 

vislumbrar novas oportunidades de pesquisas a partir da produção científica investigada 

e dessa forma contribuir para o aprofundamento do estado da arte e do estado da prática 

sobre o Impairment Test. A pesquisa é endereçada aos estudantes e profissionais de 

Ciências Contábeis e para o público em geral que tenha interesse no tema. 

 Com a convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais 

a partir de 2008, a contabilidade vem mostrando cada vez mais a sua importância à 

sociedade como um todo, e principalmente na tomada de decisão dos interessados e 

usuários das informações contábeis das Instituições. Isso faz com que as Demonstrações 

Financeiras ganhem extrema relevância, com isso surge a necessidade de tornar as 

informações contábeis mais próximas à realidade dos usuários da informação, 

possibilitando assim, decisões igualmente confiáveis e acertadas. Neste sentido, o 

Impairment Test se apresenta como uma interface entre as informações providas pela 

contabilidade, sobretudo no que diz respeito aos ativos da companhia e o usuário 

externo que tem interesse na informação contábil. A realização do teste de redução ao 

valor recuperável ou teste de Impairment, deve fornecer ao usuário melhores 

informações que permitam identificar o valor do lucro e os fluxos de caixa desses ativos 

atribuídos a futuros períodos (PASINI, 2015).  

 O Impairment Test é um procedimento novo dentro das normas contábeis 

brasileiras obrigatórias, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou através da 

Deliberação 527 de 01 de novembro de 2007, a obrigatoriedade de se realizar o 

Impairment Test. Essa Deliberação foi revogada e substituída pela Deliberação CVM 

639, de 10 de outubro de 2010. O período de adaptação das empresas frente a sua 

aplicação chega a um momento de amadurecimento, onde a maioria ou quase todas elas 

aplicam o teste. 

 A aplicação do Impairment se faz necessária para dar credibilidade as 

demonstrações contábeis, para que se possa mostrar com fidedignidade o valor dos 

ativos e auxiliar na tomada de decisão dos administradores e atrair investimentos de 

acionistas. Segundo Carneiro et.al. (2015), neste cenário a divulgação das diretrizes 



ganha relevância, no que diz respeito à determinação do cálculo e do reconhecimento de 

perda no valor recuperável dos ativos, uma vez que uma das principais finalidades da 

contabilidade é prestar conta aos seus diversos usuários. 

 Dada a necessidade da correta aplicação do teste, é de suma importância o 

processo de produção e pesquisa científica na área contábil. A comunicação científica, 

entendida como o conjunto de atividades associadas à disseminação e ao uso da 

informação, é importante para a aceitação do que é produzido cientificamente como 

constituinte do conhecimento científico (OLIVEIRA, 2002). 

 Essa pesquisa tem o objetivo de unir os diversos artigos publicados sobre o tema 

e poderá servir como base para futuras pesquisas. Ela analisará o que foi escrito no 

Brasil sobre Impairment e assim poderá identificar se o tema está sendo muito 

explorado e de que forma vem sendo feita essa exploração. 

 Além disso, esta pesquisa busca ser um norte para as futuras pesquisas 

relacionadas ao Impairment Test. Poderá indicar quais áreas estão sendo mais 

exploradas e em quais precisam de um olhar mais atento, a fim de incitar o desejo do 

pesquisador a iniciar um aprofundamento maior. 

 

CAPÍTULO 2: O ESTADO DA ARTE 

 

2.1 Introdução 

 

2.1.1 – A Informação Contábil na Tomada de Decisão e a Importância do 

Impairment Test 

 

 Diante de um mercado cada vez mais competitivo, as organizações buscam, a 

qualquer custo, o máximo de informações possíveis e relevantes para se chegar a uma 

decisão precisa frente a seus negócios. Desse modo, a partir do momento que se 

compreende o papel das informações no sistema de gestão organizacional de uma 

empresa, amplia-se a capacidade na tomada de decisão de forma mais precisa e segura. 

(SILVA e ORDONES, 2008). 

Um dos grandes problemas dentro das empresas é a qualidade que a informação 

chega aos administradores e consequentemente produzida nos relatórios externos. Para 

Oliveira et.al. (2014), a informação contábil deve atuar no sentido de minimizar as 

variações de entendimento, ocasionadas por ruídos de comunicação entre a 

contabilidade e seus usuários. Esses ruídos acabam atrapalhando o processo 



comunicacional e comprometendo o feedback, uma vez que de nada adianta o uso das 

mais avançadas ferramentas de tecnologia se não há a compreensão da informação, 

menos ainda seu compartilhamento. Logo, percebe-se que essa informação de nada 

serviria por não ser útil na tomada de decisão. 

A contabilidade é uma grande ferramenta no processo de coleta de informações 

financeiras e através delas, auxiliar na tomada de decisão dentro do ambiente 

empresarial. Para que a informação contábil possa fazer a diferença dento da realidade 

das organizações, ela precisa ter características qualitativas imprescindíveis, como 

fidedignidade, que para Glautier, (1994) se as informações constantes dos relatórios de 

prestação de contas não forem confiáveis não poderão ser utilizadas como instrumento 

de planejamento e controle pelos conselheiros. A informação deve ter também 

relevância. Para Hendikses e Van Breda (1997, p. 97) a relevância é alcançada à medida 

que a informação auxilie “os usuários a fazer predições sobre o resultado de eventos 

passados, presentes e futuros, ou ainda confirmar ou corrigir expectativas anteriores”... 

“a relevância é função de três aspectos: valor preditivo; valor confirmativo e 

oportunidade.” 

Diante de toda essa importância e para tornar as demonstrações financeiras mais 

precisas, em 2007 a CVM – Comissão de Valores Mobiliários, através da Deliberação 

527 de 01 de novembro de 2007 aprovou a obrigatoriedade do teste de Impairment. A 

presente norma tem como objetivo estabelecer procedimentos que a entidade deve 

aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que 

não exceda seus valores de recuperação, isso ocorre se o seu valor contábil exceder o 

montante a ser recuperado pelo uso ou pela venda do ativo. Almeida (2014, p. 148) 

referencia que: 

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. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado 

como sujeito ao reconhecimento de perdas, e essa norma 

contábil requer que a entidade reconheça um ajuste para 

perdas por desvalorização. 

 

Para Carneiro et.al. (2015), o Impaiment Test na teoria trata-se da redução do 

valor recuperável de um bem ativo. Entretanto na prática, significa que as entidades 

deverão avaliar, periodicamente, os ativos que geram resultados antes de contabilizá-los 

no balanço. Toda vez que se constatar que um ativo está avaliado por valor não 



recuperável no futuro, ou seja, cada vez que houver uma estimativa de geração de caixa 

em valor inferior ao montante pelo qual o ativo está registrado, a entidade deverá fazer a 

baixa contábil da diferença. 

 

2.1.2 – A convergência às normas internacionais de contabilidade no Brasil e o 

Impairment Test 

 No mundo globalizado, o processo de internacionalização da contabilidade vem 

de muitos anos. Já no Brasil, o processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade teve início com as alterações da lei das Sociedades Anônimas (6.404/76), 

promovidas pelas leis 11.638/07 e 11.941/09. Essa grande demora ocorreu devido a 

grande influência do Fisco dentro da contabilidade, segundo Martins e Lisboa, 2005, 

“No Brasil tivemos uma situação bastante complicada. Até 1977 prevaleceu a linha 

italiana, da Contabilidade Fiscal; e isso influenciou, é lógico, o próprio Governo, com a 

Receita Federal fortemente interessada em dar regras para a Contabilidade das empresas 

e exigindo que tudo fosse feito como conveniente para ela”. 

 Ainda segundo Martins e Lisboa (2005), “a Lei das S/A que entrou em vigor em 

1978, veio como forma de ajudar a desenvolver o mercado acionário, teve também o 

maior desenvolvimento contábil voltado à produção de informações para terceiros não 

detentores do poder de obter essas informações de outra forma. Foi também criada a 

CVM — Comissão de Valores Mobiliários — como autarquia governamental separada 

do Banco Central (que até então era quem comandava esse mercado), exatamente para 

cuidar, à parte, do mercado de valores mobiliários (principalmente representado por 

negociação com ações).” Essa lei portando, veio com o intuito de fazer com que a 

contabilidade atendesse aos usuários externos, investidores e credores e não com 

prioridade ao Fisco.  

 Em 2005 foi criado o CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que passou 

a ser o principal produtor de normas contábeis no Brasil. Esse processo de convergência 

vem sendo aplicado gradualmente desde então, tendo o seu ápice para o exercício de 

2010, durante o qual as companhias abertas foram obrigadas a adotar as normas 

internacionais de contabilidade em sua forma completa. (FREIRE et.al. 2012). 

 O processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade 

consubstanciou a obrigatoriedade da realização do Impairment Test no Brasil, através do 

pronunciamento técnico CPC-01, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 

aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários através da Deliberação 527, que trata 



do teste de recuperabilidade de ativos. Esta norma determina que quando constatado que 

um ativo, ou grupo de ativos, está registrado por um valor superior aos benefícios que 

ele pode proporcionar deve-se reconhecer uma perda no resultado do exercício. 

 O Teste de Impairment está ligado ao princípio fundamental de que os 

Demonstrativos Financeiros produzidos pela contabilidade das empresas devem 

evidenciar a real situação econômica das mesmas. Este é um dos objetivos das IFRS, e o 

caminho para o 8 qual convergiu a contabilidade brasileira ao criar e estabelecer novos 

procedimentos e técnicas contábeis capazes de assegurar maior qualidade e segurança 

nas informações contábeis existentes nos demonstrativos. (DIOGO PEREIRA e 

ANDRÉ PEREIRA, 2011). 

 Ainda DiegoPereira e André Pereira (2011) considera que a necessidade de 

reconhecer uma perda por Impairment é algo indesejável pelas organizações do ponto 

de vista gerencial, pois de uma forma mais rústica significaria dizer que, até então os 

demonstrativos da empresa basicamente distorciam a visão seus usuários, evidenciando 

um futuro retorno econômico gerado pelo uso de seu imobilizado que não condizia com 

a realidade. Embora levantada esta hipótese de impactos econômicos negativos para a 

empresa, o Teste de Recuperabilidade vem contrapor esta situação ao ponto que, em 

verdade ele é um método de mensuração de ativos, onde busca evidenciar a real 

situação econômica das empresas além de ser seu objetivo é também o verdadeiro 

princípio da divulgação dos demonstrativos. 

2.1.3 A Pesquisa Acadêmica 

 

 Entende-se por pesquisa, a atividade básica da Ciência na sua indagação e 

construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa 

vincula pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se 

não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da 

investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 

condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões 

e seus objetivos (OLIVEIRA e RIBEIRO, 2015 apud. MINAYO, 1994). Segundo Gil 

(2007, p. 17), pesquisa é definida como o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa 



desenvolve-se por um processo constituído de várias fases, desde a formulação do 

problema até a apresentação e discussão dos resultados. 

 Gerhardt e Silveira (2009) refencia-se que a pesquisa científica é o resultado de 

um inquérito ou exame minucioso, realizado com o objetivo de resolver um problema, 

recorrendo a procedimentos científicos. Lehfeld (1991) refere-se à pesquisa como sendo 

a inquisição, o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e 

interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade. 

 As Universidades devem ter o papel do incentivo e adequação para que se possa 

formar um ambiente ideal para a produção acadêmica. Para Pereira (2012), ensino, 

pesquisa e extensão. Esse deve ser o tripé de uma universidade. E a pesquisa é um 

grande projeto complementar nas instituições de ensino superior, proporcionando aos 

alunos um profundo aperfeiçoamento na sua formação. Uma universidade que fomenta 

e incentiva a prática criativa ajuda na criação de indivíduos com uma visão mais crítica 

da realidade.  

 Diante disso, ressalta-se que o pesquisador é aquele que deve enfatizar a 

relevância da pesquisa e a concordância com a necessidade de se desenvolver uma 

atitude autocrítica em relação às próprias pesquisas. Ele deve estar sempre examinando 

o seu ponto de vista pela veracidade ou falsidade dos fatos reorganizando o conceito do 

saber, formando uma nova visão que permita reconhecer a incerteza, a falta de clareza, a 

relatividade, a instrumentalização e a ambiguidade do conceito “verdade científica” 

(OLIVEIRA e RIBEIRO, 2015 apud RICHARDSON, 2008). 

 

2.2 Comentários Parciais 

Este capítulo apresentou o referencial teórico, buscou-se uma breve análise dos 

principais conceitos relacionados a produção científica do Impairment Test em escala 

nacional. 

 Foi evidenciado a importância da informação contábil na tomada de decisão nas 

organizações e a importância do Impairment Test. Devido a internacionalização da 

norma contábil e sua importância dentro e fora das empresas, os usuários externos 

passaram a necessitar de informações de qualidade e que representassem o mais 

fielmente a empresa, afinal, eles não terão informações do que acontece no dia a dia. 

Por isso se faz cada vez mais necessária um aprimoramento nas Demonstrações 

Contábeis. O Impairment Test busca trazer um valor exato do ativo, o quanto ele 



realmente vale naquele exato momento, para que não haja uma supervalorização ou 

subvalorização do mesmo.  

 Também foi referenciado a convergência das normas internacionais de 

contabilidade nos padrões internacionais, o que tornou a contabilidade extremamente 

importante. E com a aprovação do Test de Impairment a partir de 2009, a mensuração 

do ativo passou a ter maior confiabilidade. 

 Por fim, buscou-se uma pequena análise da pesquisa acadêmica, constata-se sua 

grande importância na produção de conhecimento dentro da área analisada e o papel 

importante das Universidades dentro do incentivo e do ambiente propício para o 

desenvolvimento das pesquisas. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGIA, RESULTADOS E ANÁLISES 

 

3.1 Introdução  

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos, resultados e 

análises subjacentes, e está estruturado conforme as seguintes seções:  

Seção 1: A Pesquisa.  

Seção 2: Critérios de Análise dos Resultados.  

Seção 3: Resultados e Análises Subjacentes.  

Seção 4: Comentários Parciais. 

A seguir são detalhados esses procedimentos. 

 

3.2 A Pesquisa 

 

Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos. Esta pesquisa 

tem lastro na literatura pura. Para resolver o problema de pesquisa e alcançar os 

objetivos pretendidos. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo investigar o 

que se tem publicado sobre Impairment Test em Congressos e Periódicos de alta 

linhagem no Brasil, no período de 2009 a 2015. A pesquisa é exploratória, quali-

quantitativa. Utilizou-se o método bibliométrico. Portanto, busca-se localizar a origem e 

o tema do trabalho, identificar as questões que despertaram maior interesse dentro dos 

estudos pelos pesquisadores, a aplicação da pesquisa, buscando a sua amostra e 

população e por fim o resultado encontrado ao final do estudo. 



Desta forma, foram investigados artigos publicados em Congressos, Simpósios, 

Encontros e Seminários e Periódicos de alta linhagem no Brasil, considerados aqui os 

artigos científicos publicados em Qualis (CAPES): A e B (CAPES). O estudo foi 

realizado considerando o período de 2008 a 2016. Foram analisados 21 artigos. Os 

Congressos, Simpósios, Revistas, Periódicos, Encontros e Seminários investigados 

foram: EnANPAD, FIPECAFI, Revista brasileira de Contabilidade, Revista CRCMG, 

Congresso Brasileiro de Custos, Contabilidade Vista e Revista, Encontro de produção 

científica e tecnológica, SEMEAD, Congresso UFSC e Revista Contabilidade e 

Finanças. Os dados foram organizados e dispostos em uma tabela para cada ano 

contendo cinco colunas. A primeira coluna descreve o título da pesquisa, os respectivos 

autores, juntamente com o ano de sua publicação; na segunda coluna vem os locais onde 

o artigo foi publicado, revistas ou congressos de contabilidade; na terceira coluna, 

consta o objetivo do artigo, de forma resumida e objetiva, onde se tenta mostrar onde o 

pesquisador queria chegar após o estudo; a quarta coluna descreve a amostra ou 

população analisada, onde a pesquisa foi aplicada; e por fim, a quinta coluna vem 

descrito os resultados obtidos com a pesquisa, se foram satisfatórios e se chegou ao 

objetivo pretendido inicialmente sobre o tema proposto, Impairment Test. Em síntese, a 

amostrada pesquisa é composta por 21 artigos sobre Impairment Test publicados no 

Congresso USP de Controladoria e congressos e periódicos de alta linhagem no Brasil 

entre os anos de 2009 a 2015. Na Tabela 01 encontra-se a origem dos artigos 

publicados. 

Tabela 01 – Frequência dos locais publicados 

Local Frequência 
EnAnPAD 4 

FIPECAFI 2 

Revista Brasileira de Contabilidade 3 

Revista CRC/MG 2 

Congresso Brasileiro de Custos 4 

Contabilidade Vista & Revista 1 

Encontro de produção científica e 

tecnológica 

1 

SEMEAD 1 

Congresso UFSC 2 

Revista Contabilidade e Finanças 1 

TOTAL 21 

 

 Os dados foram coletados através de pesquisas nos anais disponíveis nos sites 

dos Congressos e Revistas citados na tabela 01, nos anos de 2009 a 2015. 



3.3 A Pesquisa Bibliométrica 

 A pesquisa bibliométrica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta (FONSECA, 2002)  

 

3.4 Critérios de Análises dos Resultados 

Nesta seção são apresentados os critérios de análises dos resultados. Desta 

forma, foram definidos os seguintes critérios: (i) Distribuição dos temas pesquisados; 

(ii) Distribuição dos indicadores bibliométricos; (iii) Objetivos e aplicações 

metodológicas; (iv) Resultados das Pesquisas. Os dados foram tratados aplicando as 

técnicas de estatística não paramétrica. A seguir são detalhados esses procedimentos. A 

seguir são detalhados esses procedimentos. 

 

3.5 Resultados e Análises Subjacentes 

Nesta seção são apresentados os resultados e análises subjacentes conforme os 

critérios definidos na seção anterior. Sendo assim, num primeiro momento serão 

apresentados os resultados e análises subjacentes à luz da distribuição dos temas 

pesquisados.  

 Distribuição dos temas pesquisados 

 Distribuição dos indicadores bibliométricos.  

 Objetivos e aplicações metodológicas.  

 Resultados das pesquisas.  

Detalham-se a seguir esses procedimentos: 

3.5.1 Distribuição dos temas pesquisados 

Na distribuição dos temas pesquisados, foi disposto na Tabela 02 a linha seguida 

pelo pesquisador e que se relaciona com os seguintes temas: 

Tabela 02 – Frequência das áreas temáticas 



Tema Frequência 

absoluta 

% 

Análise, evidenciação e/ou divulgação do 

Impairment Test em empresas brasileiras 

12 58% 

Análise, evidenciação e/ou divulgação do 

Impairment Test em empresas estrangeiras 

3 15% 

Estudo teórico sobre Impairment Test 2 11% 

Análise bibliográfica sobre Impairment Test 1 5% 

Estudo de caso 2 11% 

Total 21 100% 

 Fonte: pesquisa realizada 

 Na análise, pode-se observar um número maior das pesquisas sobre o tema 

Impairment Test, com foco nas empresas brasileiras. O percentual de 58% relacionado 

as empresas com sede no país se deve principalmente a obrigatoriedade do teste a partir 

de 2009. Segundo Yamamoto (2008) o reconhecimento de perda por redução ao valor 

recuperável de ativos tem sido uma questão global desde meados da década de 1990. O 

Impairment Test nasceu nos Estados Unidos, porque a confiabilidade dos relatórios 

financeiros se deteriorou devido à desvalorização discricionária de ativos fixos e ao 

gerenciamento de resultados por parte dos administradores. Esta desvalorização 

discricionária de ativos fixos afetou o resultado, influenciando seriamente as decisões 

dos investidores. Consequentemente, o Impairment Test foi introduzido para promover 

normas contábeis e processuais para coibir imprudências de contabilidade dos 

administradores.  

Com o advento do processo de convergência no Brasil, foi emitido o CPC 01 – 

Redução ao valor recuperável de ativos, aprovado pelo CPC em 14/07/07, atualizado 

posteriormente em 06/08/2010 (CPC 01 (R1)) tendo como objetivo básico verificar a 

possível redução do valor recuperável dos ativos.  

Os artigos com linhagem estrangeira foram publicados nos primeiros anos 

pesquisados e após a obrigatoriedade do teste no Brasil, em 2009, passou-se a dar mais 

ênfase na evidenciação e mensuração dos ativos das empresas nacionais. 

 O tema se mostra importante nas pesquisas recentes devido à análise mais 

profunda de como as empresas estão se comportando diante do novo desafio que é 

aplicar o teste de Impairment. Dos doze artigos relacionados ao tema, onze deles 

tiveram como amostra as empresas do Novo Mercado, a BM&FBovespa. Esse fato se 

deve principalmente a maior relevância das empresas inseridas no mercado nacional e 

internacional. Essas empresas tem grande importância, pois tem o capital mais 

pulverizado e atendem a critérios mais rígidos de governança corporativa. 



3.5.2 Distribuição dos indicadores bibliométricos 

 Dos 21 artigos analisados, foram dispostos na Tabela 03, as bases de onde foram 

extraídos os artigos pesquisados: 

Tabela 03 – Frequência dos locais publicados 

Local Frequência 

absoluta 

% 

EnAnPAD 4 19% 

FIPECAFI 2 9% 

Revista Brasileira 

de Contabilidade 

3 15% 

Revista CRC/MG 2 9% 
Congresso Brasileiro 

de Custos 
4 19% 

Contabilidade Vista 

& Revista 

1 5% 

Encontro de produção 

científica e 

tecnológica 

1 5% 

SEMEAD 1 5% 

Congresso UFSC 2 9% 
Revista Contabilidade 

e Finanças 
1 5% 

TOTAL 21 100% 

      Fonte: pesquisa realizada 

Conforme mostra a Tabela 03, a amostra constitui-se de 14 artigos pertencentes 

a periódicos classificados no WebQualis de extratos A e B e 7 artigos publicados em 

Congressos, Simpósios, Seminários, Encontros. Pode-se verificar que o maior número 

de artigos relacionados ao tema Impairment Test foi publicado no EnANPAD e no 

Congresso Brasileiro de Custos, sendo 19% de cada. 

Quando se compara com a pesquisa realizada por Rocha, Santos e Leal (2010), 

disposto na tabela 04, observa-se que o número de publicações tiveram um aumento de 

50% quando comparado aos dois períodos pesquisados. O EnANPAD manteve a média 

de publicações sobre o tema enquanto a USP teve uma ligeira queda. Destaca-se 

também o aumento das publicações no Congresso brasileiro de Custos, que saltou de 

um para quatro artigos na comparação entre as duas pesquisas. As publicações em 

periódicos tiveram um aumento de apenas dois artigos na pesquisa de 2010 para catorze 

artigos na pesquisa realizada em 2016. 

Tabela 04 (adaptada) – Frequência dos locais publicados 

Local Frequência 

absoluta 

% 

EnAnPAD 4 29% 

Congresso USP 7 50% 

ANPCONT 0 0% 

Periódicos 2 7% 



Congresso Brasileiro 

de Custos 
1 14% 

TOTAL 14 100% 

      Fonte: Rocha, Santos e Leal 

3.5.3 Objetivos e Aplicações metodológicas 

 A Tabela 05, mostra como foi feita a aplicação das pesquisas, se buscou no 

campo prático (analisar as empresas que evidenciam, mensuram e aplicam o teste) ou se 

a pesquisa buscou o lado teórico e empírico do Impairment Test sem que buscasse 

situações de aplicações em empresas. 

Tabela 05 – Frequência da característica metodológica das pesquisas 

Tipo de pesquisa Frequência 

absoluta 

% 

Teórico – Empírico 3 14% 

Pesquisa quantitativa 18 86% 

Total 21 100% 

 

Dos 21 artigos analisados, 18 (86%) são voltados a aplicação prática e 3 (14%) 

são pesquisas empíricas e teóricas. Nota-se que a grande maioria das pesquisas 

buscaram analisar a aplicação do Impairment Test dentro das empresas escolhidas para 

amostra. O fato se deve principalmente pelo pouco tempo da divulgação e 

obrigatoriedade do teste.  

 Os poucos artigos publicados entraram em um campo e tema novo na 

contabilidade brasileira, buscaram analisar de que forma estava sendo aplicado o teste 

de recuperabilidade e consequentemente o resultado proporcionaria, fazer uma busca da 

dificuldade de implantação de uma nova norma dentro das empresas.  

 Dentro das pesquisas que buscaram a prática da aplicação do teste, nove tiveram 

como amostra, empresas pertencentes ao BM&FBovespa. A busca a essa amostra se 

deveu principalmente pela relevância das empresas pertencentes ao segmento do Novo 

Mercado brasileiro, são as maiores empresas brasileiras. 

 Em relação ao tema semelhante ao artigo, foi encontrado apenas um, que buscou 

mapear a produção científica brasileira. 

 

3.5.4 Resultados das pesquisas analisadas na amostra 

 Na Tabela 06, está disposto o resultadodas pesquisas analisadas na amostra. Se o 

objetivo foi alcançado total, parcialmente ou foi insatisfatório. A forma de adequação a 

cada um dos resultados foi disposto da seguinte forma: 



 Resultado Satisfatório – Quando o objetivo da pesquisa atingiu a faixa acima de 

60% 

 Parcialmente satisfatório – Quando o objetivo da pesquisa atingiu a faixa entre 

40% e 59% 

 Não satisfatório – Quando o objetivo da pesquisa atingiu a faixa abaixo de 40% 

  Tabela 06: Resultado das pesquisas analisadas na amostra 

Resultados Frequência 

Absoluta 

% 

Satisfatório 11 53% 

Parcialmente 

satisfatório 

3 14% 

Não satisfatório 7 33% 

Total 21 100% 

            Fonte: pesquisa realizada 

 Na maioria dos estudos, o resultado foi satisfatório, o que se buscou através do 

objetivo da pesquisa, em 53% dos casos teve êxito, porém vale ressaltar que nas 

pesquisas quantitativas que se buscaram a aplicação do teste de Impairment dentro das 

empresas, nenhuma teve resultado acima dos 90%, isso mostra que ainda falta um longo 

caminho para se percorrer em relação ao cumprimento da norma. A mensuração, 

aplicação e divulgação do teste está muito aquém do que se deveria ser. Isso mostra que 

é preciso olhar as empresas mais de perto, principalmente pelos órgãos fiscalizadores 

em busca de explicações do por que o teste não é feito e demonstrado da forma mais 

transparente como pede a norma. Em muitos casos a aplicação foi incompleta, se 

cumpria apenas parte da norma. 

 

 CAPÍTULO 4: CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

  

Recentemente a contabilidade passou por uma grande mudança e continua num 

grande processo de evolução. Em 2005 com o objetivo de convergir as normas 

contábeis para os padrões internacionais foi criado o CPC - Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis. Através das Leis 11.638/07 e 11.941/09, que alterou em parte a Lei 6.404/76 

(Lei das S.A.) a contabilidade passa a ter grande importância na tomada de decisão dos 

Administradores e a influenciar os investidores. 

 O objetivo principal desta pesquisa foi investigar as publicações 

sobre Impairment Test em Congressos e Periódicos de alta linhagem no Brasil, no 



período de 2009 a 2015. A pesquisa tem lastro nos recortes teóricos e utiliza o método 

bibliométrico. Foram encontrados e analisados 21 artigos, um número relevante de 

publicações de alta linhagem.A amostra constitui-se de 14 artigos pertencentes a  

periódicos classificados no WebQualis de extratos A e B e 7 artigos publicados em 

Congressos, Simpósios, Seminários, Encontros. Notou-se a maior quantidade de 

publicações vieram do Congresso Brasileiro de Custos e do EnANPAD, ambos com 

quatro estudos sobre o tema. 

O problema de pesquisa foi analisar quais as principais características das 

publicações sobre o Impairment Test no Brasil com lastro na produção científica 

brasileira no período de 2009 a 2015 a partir de um estudo bibliométrico. Dentre as 

pesquisas, 86% tinham objetivos metodológicos quantitativos, buscavam analisar a 

aplicação dentro de uma amostra. Em 12 trabalhos buscou-se análise e evidenciação do 

Impairment Test em empresas brasileiras. Além disso, 53% das pesquisas tiveram 

resultado satisfatório acima de 60% em relação ao objetivo inicial da pesquisa. 

 A principal limitação do trabalho foi o fato de não existir muitos estudos 

publicados sobre Impairment Test numa análise bibliométrica, o que acabou 

dificultando fazer um paralelo com outros estudos anteriores. Constatou-se também que 

as publicações estão em sua grande maioria voltada para as empresas do Novo Mercado, 

buscando verificar a aplicação do teste dentro das organizações. Foram poucos estudos 

voltados para a área empírica e teórica da norma, o que se faz necessário para confrontar 

as falhas existentes na norma e analisar se a mesma se encaixa dentro da realidade das 

empresas brasileiras nesse pouco tempo de adaptação. 

 A relevância do trabalho se da pelo fato da importância da norma, pela sua 

recente instituição dentro da contabilidade brasileira e por existir poucos trabalhos 

bibliográficos sobre o tema. Espera-se que haja um maior engajamento por parte dos 

pesquisadores com intuito de explorar mais o tema e assim poder aperfeiçoá-lo e 

também poder cobrar das empresas a correta aplicação da norma, afinal, ainda existe um 

grande número de empresas que não aplicam a norma de forma correta, completa e 

transparente. É preciso entender a importância do Impairment Test para uma maior 

confiabilidade das Demonstrações Contábeis, pois os ativos das empresas são peças 

fundamentais para a tomada de decisão e pode influenciar positiva ou negativamente a 

imagem da empresa. Para pesquisas futuras sugere-se que se estenda a análise 

bibliográfica para a análise prática, para que se faça um paralelo entre o estado da arte e 



o estado da prática do Impairment Test no Brasil. Além de buscar o lado teórico do tema 

que foi pouco explorado nas produções acadêmicas nessa primeira década de adaptação 

das empresas dentro da norma. 
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APÊNDICES  

Apêndice 1 – Resultados e Análise Completa  

 

 Tabela  – Resultados encontrados na análise 

2009 

ARTIGO PUBLICAÇÃO OBJETIVO APLICAÇÃO RESULTADOS 

Evidenciação da 

perda no valor 

recuperável de 

ativos nas 

Demonstrações 

Contábeis: uma 

verificação nas 

empresas de 

capital aberto 

brasileiras. 

(Borba, Souza e 

Zandonai, 2009) 

EnANPAD Verificar se as 

companhias de capital 

aberto que 

reconheceram redução 

no valor recuperável 

de ativos em 2008 

seguiram as normas 

de evidenciação 

contidas no CPC 01. 

Analisou as 

Demonstrações 

financeiras e 

notas 

explicativas de 

58 empresas 

listadas no 

Ibovespa, que 

reconheceram 

perda no valor 

recuperável de 

ativos em 2008. 

Nenhuma das 

companhias 

analisadas 

divulgou, de 

maneira completa, 

todas as 

determinações 

emanadas pelo CPC 

01. 

Perda do valor de 

recuperação 

(Impairment) de 

ativos em campos 

petrolíferos: um 

estudo das 

empresas listadas 

na NYSE 

(Domingues, 

Godoy, Vieira e 

Machado, 2009) 

FIPECAFI Realizar um 

levantamento dos 

principais 

pronunciamentos do 

FASB e IASB sobre 

Impairmentde ativos, 

evidenciando suas 

principais 

divergências e realizar 

uma análise para se 

determinar como 

fatores extra-balanço 

se relacionam com as 

despesas de 

Impairmentconhecidas 

nas empresas 

petrolíferas. 

Nas empresas 

petrolíferas 

listadas na 

NYSE 

Há grande 

representatividade 

dos ativos da 

atividade de 

exploração e 

produção no ativo 

total das empresas e 

que todas as 

variáveis 

independentes 

tiveram 

comportamento 

inverso a despesa 

de Impairment de 

E&P. 

Impairmentno 

setor público: 

Aplicação e 

reconhecimento 

(Costa, Oliveira e 

Carvalho, 2009) 

EnANPAD Analisar as 

particularidades de 

normas nacionais e 

internacionais 

balizadoras do 

Impairmentno setor 

público. 

Foram 

analisados 

aspectos 

relacionados ao 

conceito de 

Impairment, 

periodicidade, 

quais ativos deve 

ser aplicado e o 

processo de 

reconhecimento 

da perda por 

Impairment. 

O GASB 42 está 

baseado em 

princípios e não 

regras; os IPSAS 21 

e 26 se aplicam a 

quase todos os 

ativos geradores de 

caixa. A NBC 

T16.10 exige o 

reconhecimento de 

perdas do valor do 

ativo por 

Impairment. 

Uma verificação 

do 

Impairmentlossnas 

demonstrações 

financeiras 

Revista 

Brasileira de 

Contabilidade 

Comparar as 

informações 

concernentes à perda 

por Impairment nas 

demonstrações 

Análise de 

documentos e 

das 

demonstrações 

contábeis das 

16,67% das 

empresas 

divulgaram 

informações sobre 

Impairment test nos 



padronizadas 

(CVM) e no 

formulário 20-F 

(SEC) das 

empresas 

brasileiras que 

negociam ADRs 

na Bolsa de 

Valores dos 

Estados Unidos 

(Borba, Souza e 

Dutra, 2009) 

contábeis divulgadas 

no Brasil e nos EUA 

pelas empresas 

brasileiras emitentes 

de ADRs no ano de 

2006. 

empresas 

brasileiras 

emitentes de 

ADRs no ano de 

2006 

EUA, e no Brasil, 

37,5% 

apresentaram 

informações sobre a 

realização do teste 

apenas para a SEC. 

 

2010 

ARTIGO PUBLICAÇÃO OBJETIVO APLICAÇÃO RESULTADOS 

Mapeamento da 

produção 

acadêmica sobre o 

Test de Impairment 

no Brasil: uma 

análise dos 

periódicos e anais 

de congresso 

(Rocha, Santos e 

Leal, 2010) 

FIPECAFI Mapear 

nacionalmente a 

produção acadêmica 

sobre o teste de 

Impairment, 

publicada nos 

principais periódicos 

e nos anais de 

congresso na área de 

contabilidade entre 

2005 à 2009. 

Utilizados 14 

artigos de 

periódicos e 

Congressos entre 

2005 e 2009. 

10 artigos trataram 

o tema de forma 

empírica. Sendo 

que a maior parte 

deles foram 

encontrados no 

Congresso da USP. 

Perdas no valor 

recuperável de 

ativos: uma 

análise da sua 

evidenciação nas 

Demonstrações 

Financeiras 

(Fernandes, 

Rodrigues e 

Cunha, 2010) 

Revista 

CRCMG 

Quantificar o valor 

total da perda por 

Impairment de 

ativos que as 

companhias dos 

setores de energia 

elétrica, água, 

saneamento 

petróleo e gás, 

telecomunicações e 

transporte aéreo 

reconheceram e 

divulgaram nas 

Demonstrações 

Financeiras em 

2008. 

Analisado os 

documentos de 

96 companhias. 

Das 96 empresas 

analisadas, 9 

constituíram a 

perda diretamente 

no ativo e 3 foram 

omissas em 

relação ao 

Impairment test. 

Evidenciação do 

Impairment Test: 
um estudo 

comparativo entre 

empresas 

brasileiras listadas 

na 

BM&FBOVESPA 

e na NYSE 

(Almeida e Varela, 

2010) 

Congresso 

Brasileiro de 

Custos 

Identificar como as 

empresas estão 

evidenciando o 

Impairment Test 

em suas 

demonstrações 

financeiras e se há 

diferenças entre 

aquelas que 

negociam ou não 

ações na Bolsa de 

Valores de Nova 

Yorque - NYSE. 

Amostra 

composta de 39 

empresas das 

que compõem o 

índice Brasil 50 

– IBrX-50. 

Análise dos 

documentos e 

demonstrações 

financeiras das 

companhias 

referentes ao 

exercício de 

2009. 

Tem-se por 

hipótese que as 

empresas que 

negociam suas 

ações na Bolsa de 

Valores, 

Mercadorias e 

Futuros - 

BM&FBOVESPA 

e na NYSE 

possuem maior 

grau de 

evidenciação do 

Impairmenttest do 

que as empresas 

que negociam suas 



ações somente na 

BM&FBOVESPA. 

Proposta de 

mensuração de 

ativos imobilizados 

por meio do fair 

value e do 

Impairment Test. 

(Lucas, Lucas, 

Junior e Silva, 

2010) 

Congresso 

Brasileiro de 

Custos 

Analisar o processo 

de mensuração do 

valor econômico de 

ativos imobilizados 

tendo por base a 

integração do fair 

valuee do 

Impairment Test. 

Estudo 

exploratório, 

realizado por 

meio de pesquisa 

bibliográfica, 

com abordagem 

qualitativa. 

Simulando uma 

situação de 

mensuração de 

um item do ativo 

imobilizado, 

elucidando com 

valores 

numéricos a 

integração dos 

dois conceitos. 

A mensuração do 

ativo imobilizado a 

valor econômico é 

importante para 

diferentes tipos de 

decisões a serem 

tomadas no âmbito 

das organizações, 

como decidir se 

compra ou não um 

novo ativo, se é 

interessante fazer a 

manutenção do 

mesmo, quais os 

investimentos 

poderão ser feitos 

com as futuras 

entradas de caixa a 

partir da utilização 

do ativo. 
 

2011 

ARTIGO PUBLICAÇÃO OBJETIVO APLICAÇÃO RESULTADOS 

Práticas de 

divulgação do 

teste de redução 

ao valor 

recuperável de 

ativos pelas 

companhias 

abertas listadas 

na 

BM&Bovespa 

(Ponte, Luca, 

Souza e 

Cavalcante, 

2011)  

Contabilidade 

Vista & Revista 

Investigar as práticas de 

divulgação relativas ao 

teste de redução ao 

valor recuperável de 

ativos no exercício de 

2008, adotadas pelas 

companhias abertas 

listadas na 

BM&Bovespa. 

Foram coletados 

os dados 

referentes às 

praticas de 

divulgação do 

teste de 

Impairment nas 

notas explicativas 

das 

demonstrações 

financeiras de 

337 companhias 

de capital aberto. 

226 empresas 

aplicaram o teste de 

Impairment, mas 

apenas 27 

reconheceram 

perdas por 

desvalorização dos 

ativos ou reversão 

de perda. 199 

empresas 

apresentaram 

voluntariamente 

informações sobre a 

realização do teste. 

Análise 

Econométrica 

do 

Impairmentno 

Setor Aeroviário 

na crise de 2008 

(Teodoro, 

Clemente e 

Barros, 2011) 

EnANPAD Fazer uma análise das 

variáveis explicativas 

para o 

Impairmentreconhecido 

no período de 2008, 

para observar se é 

explicado por elementos 

previstos na teoria 

contábil para seu 

registro, ou a elementos 

que sugerem prática de 

gerenciamento de 

resultados. 

Em uma amostra 

extraída a partir 

de companhias 

aéreas de 

abrangência 

internacional. 

Os resultados 

indicam maior 

preocupação com 

elementos previstos 

na teoria contábil, 

com maior 

associação e 

significância, 

comparativamente 

aos elementos que 

sugeriam 

preocupação com o 

gerenciamento de 

resultados.  
 

2012 

ARTIGO PUBLICAÇÃO OBJETIVO APLICAÇÃO RESULTADOS 

Impairment Test: 

Aplicação em uma 

transportadora de 

Congresso 

Brasileiro de 

Custos 

Aplicar o 

Impairmenttest em 

uma empresa de 

Documental, 

analisando-se o 

balanço patrimonial 

Apenas 3 unidades 

apresentaram perda 

por Impairment, 



carga frigorífica. 

(Utzig, Sartori, 

Tege e Sott, 2012) 

transportes de 

cargas frigorífica, 

verificando se os 

bens pertencentes à 

empresa estão 

registrados 

contabilmente por 

valor que não 

exceda seus 

valores de 

recuperação. 

da empresa e 

relatórios internos 

relativos ao ano de 

2011.  

sendo necessário 

calcular o valor de 

uso das 3 unidades 

conforme 

determinação. Após 

o cálculo do valor 

de uso do veículo 

através do fluxo de 

caixa descontado, 

duas das três 

unidades 

apresentaram perda 

por Impairment. 

Impairment Test 

aplicado no ativo 

imobilizado da 

auto escola 

Paraná. 

(Peppineli, 

Florêncio e 

Grego, 2012) 

VII Encontro 

de Produção 

Científica e 

Tecnológica. 

Analisar e 

demonstrar se o 

ativo imobilizado 

da Auto Escola 

Paraná estava 

registrado acima 

do valor 

recuperável. 

Estudo de caso 

baseado em uma 

Auto Escola, 

correspondente aos 

seus veículos 

utilizados na 

atividade 

operacional. Dados 

da pesquisa foram 

coletados dos 

documentos 

contábeis em 2012. 

Os veículos do ativo 

imobilizado da 

empresa encontram-

se registrados 

abaixo do valor 

recuperável, ou seja, 

os devidos valores 

podem ser 

recuperados, tanto 

pela venda, quanto 

pelo fluxo de caixa 

futuro pelo uso. 

Um estudo sobre 

os modelos de 

mensuração do 

impairmenttest 

dos ativos 

imobilizados e 

intangíveis das 

empresas da 

BM&FBovespa 

listadas na NYSE 

(Santos, Cruz e 

Tavares, 2012)  

Revista 

brasileira de 

Contabilidade 

Demonstrar quais 

foram os critérios 

mais utilizados no 

cálculo do valor 

recuperável sobre 

os ativos 

imobilizados e 

intangíveis das 

empresas listadas 

na BM&FBovespa 

e na NYSE em 

2011. 

22 empresas 

listadas na 

BM&FBovespa e 

na NYSE em 2011. 

01 empresa adotou o 

Valor Líquido de 

Venda, 15 

utilizaram o Valor 

em Uso e 6 não 

especificaram 

claramente o 

modelo aplicado 

para determinar o 

valor recuperável. 

 

2013 

ARTIGO PUBLICAÇÃO OBJETIVO APLICAÇÃO RESULTADOS 

Redução ao valor 

recuperável de ativos: 

uma análise 

comparativa entre as 

informações divulgadas 

pelas empresas 

participantes do novo 

mercado e as exigências 

estabelecidas pelo CPC 

01. (Marinho e Queiroz, 

2013) 

Congresso 

Brasileiro de 

Custos 

Verificar se as 

empresas inseridas 

no novo Mercado 

na BM&Bovespa, 

estão seguindo os 

quesitos pré-

estabelecidos pelo 

CPC 01.  

Foram analisadas 

128 

demonstrações 

financeiras anuais 

do ano de 2011 e 

130 

demonstrações 

financeiras do 

ano de 2012, das 

empresas 

inseridas no 

Novo Mercado. 

Em 2011, 110 

empresas 

divulgaram 

realizar o Test de 

Impairment e em 

2012, 116 

empresas. Não 

houveram 

mudanças 

significativas 

entre 2010 e 

2012. 

Impairment e 

Alisamento de 

Resultados: Um Estudo 

em Companhias do 

Setor de Energia 

Elétrica Listadas Na 

BM&FBovespa(Amaro, 

SEMEAD Verificar qual é a 

associação entre a 

redução ao valor 

recuperável de 

ativos e a prática 

de gerenciamento 

de resultados 

Nas empresas do 

setor de energia 

elétrica listadas 

na 

BM&FBovespa 

entre 2008 e 

2011. 

Quanto maior a 

perda por 

Impairmentda 

Companhia, 

proporcional a 

seu ativo, maior é 

a tendência a 



Bachmann e Fonseca, 

2013) 

conhecida como 

incomesmoothing 

ou alisamento de 

resultados. 

suavização dos 

lucros. A 

subjetividade no 

cálculo das 

perdas por 

Impairmentestão 

sujeitas a 

manipulação. 
 

2014 

ARTIGO PUBLICAÇÃ

O 

OBJETIVO APLICAÇÃO RESULTADOS 

Evidenciação do 

Impairment Test: 

análise das empresas 

pertencentes ao índice 

IBrX-100 (Bianchi, 

Monti, Reina, Reina e 

Hehr, 2014) 

Revista 

CRCMG 

Investigar se as 

companhias 

pertencentes ao 

Índice Brasil – 

IbrX-100 estão 

evidenciando em 

suas notas 

explicativas o 

reconhecimento e 

a mensuração da 

perda por 

desvalorização, 

segundo o CPC 

01, entre os anos 

de 2011 a 2013. 

Buscou dados de 

natureza 

secundária por 

meio de análise 

documental e de 

conteúdo das 

notas explicativas 

de 95 empresas 

pertencentes ao 

Índice IBrX-100. 

Em 2011 82,10% 

das empresas 

explicaram a 

técnica do 

ImpairmentTestrefe

rente ao ativo 

imobilizado, e em 

2013 85,26%. Não 

há associação entre 

o grau de 

evidenciação e os 

ativos totais 

analisados. 11 das 

95 empresas 

reconheceram a 

perda e 

evidenciaram em 

notas explicativas. 

Impactos do 

Impairment Test nos 

indicadores de 

desempenho das 50 

maiores companhias 

listadas na 

BM&FBOVESPA.  

(SILVA, BORGES E 

NASCIMENTO, 

2014) 

Congresso 

UFSC de 

Controladoria 

e Finanças & 

Iniciação 

Científica em 

Contabilidade  

Evidenciar os 

impactos gerados 

pelo 

reconhecimento 

das perdas por 

Impairment, das 

50 maiores 

companhias – por 

faturamento – que 

possuem ações 

listadas na 

BM&FBOVESP

A entre os anos de 

2010 a 2012. 

Nas 50 maiores 

companhias que 

possuem ações 

listadas na 

BM&FBOVESP

A. 

Apenas 19 das 50 

empresas 

reconheceram 

perdas por 

Impairment em ao 

menos um dos três 

períodos. As 

empresas 

pertencem a 7 

setores, a saber: 

Petróleo, Materiais 

básicos, Consumo 

não cíclico, 

Construção e 

transporte, 

Telecomunicações, 

Utilidade pública e 

Consumo cíclico. 
 

2015 

ARTIGO PUBLICAÇÃO OBJETIVO APLICAÇÃO RESULTADOS 

Teste de Impairment 

de ativos: análise da 

evidenciação nas 

companhias abertas 

listadas no novo 

mercado (Carneiro, 

Alves, Reina e Silva, 

2015) 

Congresso 

UFSC de 

Contabilidade 

Analisar o nível 

de evidenciação 

do Teste de 

Impairment das 

empresas do 

novomercado da 

BM&Bovespa 

entre os anos de 

Nas 132 empresas 

do novo mercado 

da BM&Bovespa. 

61% 

evidenciaram em 

2011, 67% em 

2012, 72% em 

2013 e 37% no 3º 

trim. De 2014. 

Sendo que a 

maioria não 



2011 a 2014. atendiam os 

requisitos 

mínimos 

necessários de 

divulgação. 

Evidenciação 

incompleta e 

insuficiente aos 

usuários externos. 

O impacto do 

Reconhecimento do 

Impairmentno custo da 

dívida em Companhias 

que negociam na 

BM&FBovespa 

(Bortoli, Sibim, 

Scherer, 2015) 

Anpad Verificar se há 

relação entre 

perda por 

Impairment o 

custo da dívida 

em companhias 

abertas que 

negociam na 

BM&FBovespa e 

se a segregação 

pelos níveis 

diferenciados de 

governança 

corporativa 

exercem 

influência nessa 

relação entre os 

anos de 2011 a 

2015. 

Em 147 empresas 

da 

BM&FBovespa. 

Quando os níveis 

diferenciados de 

governança 

corporativa são 

vinculados ao 

Impairment não 

há explicação do 

custo da dívida, 

entretanto quando 

a variável 

Impairmenté 

analisada 

isoladamente, a 

mesma é capaz de 

explicar o custo 

da dívida.  

O teste de Impairment: 

uma abordagem 

introdutória em 

empresas de capital 

aberto (Stein, 2015) 

Revista 

Brasileira de 

Contabilidade 

Demonstrar os 

cálculos e 

métodos para se 

encontrar o valor 

recuperável de 

ativos, conforme 

CPC 01, analisar 

se as empresas de 

capital aberto 

selecionadas 

fizeram o referido 

teste anual e 

analisar a 

divulgação de 

suas informações 

em notas 

explicativas. 

Análise de 

balanços e notas 

explicativas de 39 

companhias 

listadas na 

BM&FBovespa 

nos anos de 2010 

e 2011. 

Nem todas as 

companhias 

pesquisadas 

efetuaram o teste, 

tampouco 

divulgaram 

conforme 

orientações da 

norma. A maior 

parte que 

realizaram o teste 

concluíram não 

haver ajustes 

materiais. 

Determinantes do 

Reconhecimento das 

perdas por 

ImpairmentdoGoodwill 

Revista 

contabilidade e 

Finanças  

Verificar os 

determinantes do 

reconhecimento 

das perdas por 

Impairment do 

Goodwill em 

empresas 

brasileiras entre 

2011 e 2014. 

Análise de 

documentação 

contábil de 

empresas 

brasileiras listadas 

na base de dados 

Thomson, 

totalizando 91 

empresas e 346 

observações entre 

2011 e 2014. 

Fatores 

econômicos, 

ações dos gestores 

estão associadas 

ao 

reconhecimento 

de perdas, as 

quais podem ser 

caracterizadas 

como incentivos à 

prática de 

gerenciamento de 

resultados. 

Fonte: Pesquisa realizada 

 


