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Contexto

Valor Justo
Confiabilidade

Relevância

• A introdução do conceito de valor justo no ambiente contábil 

brasileiro está acontecendo no momento em que o mesmo está 

sendo questionado mundialmente.

• O valor justo fica na justaposição dos interesses de usuários (cada 

vez mais voltados para os fluxos de caixa futuro) e das habilidades 

dos preparadores a produzirem informações confiáveis. 
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O ambiente atual no Brasil

• Falta de critérios e definições claras sobre a mensuração de itens 

avaliados com base no valor justo

• Pouco conhecimento das metodologias complexas envolvidas nas 

estimativas de valor justo 

• Falta de experiência prática na aplicação dos conceitos de valor 

justo

• Cultura baseada em regras e viés fiscal

• Inexistência de um mercado ativo para muitos ativos
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A utilização dos conceitos do valor justo é muito mais 

difundido e aceito no ambiente de IFRS do que em 

outros Gaaps

• O conceito de custo histórico também está presente no IFRS e a 

aplicação do valor justo é limitada para certas transações

• Diferentemente do USGAAP, o IFRS não possuí um conceito  

único de como mensurar o valor justo

• O termo “valor justo” é encontrado de maneira dispersa nos 

pronunciamentos 

• A aplicação do conceito de valor justo é determinado pela 

administração na sua análise de caso a caso não existindo uma 

linha clara a ser seguida.
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A implementação do IFRS, especificamente os 

conceitos de valor justo,  será desafiadora:

• As Companhias (preparadores)

• Os auditores

• Os usuários

• Os reguladores e (standard setters)



Conceitos e definições
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Valor Justo

• A definição de “fair value” no IFRS possuí uma noção de troca de 

ativos e saída para passivos e é definido como:

“O valor no qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo 

liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a transacionarem 

com isenção de interesses”

• A noção do valor justo no USGAAP tem a mesma noção de troca, 

mas considera a transação somente do ponto de vista do vendedor, 

ou seja, preço de saída.

• O IASB tem um projeto em andamento  para prover diretrizes sobre 

como o valor justo deve ser mensurado (www.iasplus.com/agenda/fairvalue.htm)

http://www.iasplus.com/agenda/fairvalue.htm
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Preço de saída x preço de entrada

Preço de saída corrente

O preço que seria recebido para vender um ativo ou pago para 

transferir ou liquidar um passivo em uma “orderly” transação entre 

participantes do mercado na data de mensuração. Se o passivo é 

transferido para um terceiro, é assumido que ele existirá além da data 

de mensuração. Se um passivo é liquidado com a outra parte, ele 

deixa de existir na data de mensuração. 

Preço de entrada corrente

O preço que seria pago para comprar um ativo ou incorrer em um 

passivo em uma “orderly” transação entre participantes do mercado na 

data de mensuração. 
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Outros conceitos

Valor Presente

Fluxos de caixa de entrada e saída futuros, descontado a uma taxa de 
juros para o período

Valor em Uso

O valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados a serem
gerados de um ativo ou unidade geradora de caixa.



©2008 Todos os direitos reservados.Valor presente e Fair value

Valor presente- exemplos

(IAS 32.23) – “(…) Um contrato que contém uma obrigação para uma 

entidade comprar seus próprios instrumentos de capital (...) resulta 

em um passivo financeiro para o valor presente do valor de resgate 

(…)”

(IAS 36.6) – “Valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa 

futuros esperados a serem derivados de um ativo ou de uma 

unidade geradora de caixa.”

(IAS 37.45) – “Onde o efeito do dinheiro no tempo é material, o valor 

de uma provisão deve ser descontado a valor presente dos gastos 

esperados a serem requeridos para liquidar a obrigação.”

(IAS 12.53) – “Imposto de Renda Diferido Ativo e Passivo não devem 

ser descontados .”
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Conceitos parecidos, mas nem sempre iguais.

Valor Presente

Valor Justo

Valor em Uso
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Taxa que um credor aceitará receber um fluxo de 

caixa livre de risco agora ao invés de receber na

data de vencimento

Taxas de desconto

Taxa livre

de risco

Baseado na taxa de juros de tílulos corporativos que
reflita o risco de crédito geral da Companhia

Risk 

Adjusted 

Rate
Baseado na taxa de juros específica de títulos de 
dívida da Companhia ou a média ponderada do custo
de capital refletindo riscos específicos para uma
companhia
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Empréstimo de R$ 1.000 com vencimento em um 

ano, com 15% de juro ao ano

Taxas de desconto

Taxa

explícita

Venda de mercadorias por R$ 1,150 a ser paga em
um ano

Se paga à vista, a mercadoria custaria R$ 1,000

Taxa

Implicita

Empréstimo obtido de uma parte relacionada por taxa
de juro inferior a taxas de mercado (exemplo Tomador
é classificado como risco A e deveria pagar 6% mas
recebe um empréstimo por 3%)

Taxa

“Off-Market”
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Porque importantes?

• Obrigações de plano de pensão  - “high quality corporate bond rates”

• “Off-market” loans - ajustes ao valor justo

• Contas a receber / a pager  - descontadas

• Provisões para contingencias – podem ser descontadas

Taxas de desconto
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iBoxx corporate bond yields at 31 March 2007
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iBoxx corporate bond yields at 31 March 2008
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Utilização do valor justo em IFRS

• Reconhecimento Inicial

• Reconhecimento Recorrente

• Reconhecimento Não Recorrente

• Para análise ou referência (sem reconhecimento)



Aplicação do valor justo 
em IFRS
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Áreas de foco na implementação das IFRS - Valor Justo

Alto IAS 40

IAS 32 IAS 41

IAS 36 IAS 38 IAS 39

IFRS 3 IAS 17

IFRS 2

IFRS 5

IAS 18

IAS 2

IAS 19 IAS 20

Baixo

Baixa Alta

Alta - Imediata

Média - Não esquecer

Baixa - Pode esperar

Impacto

Prioridade

Complexidade

Informações adicionais:

www.iasplus.com/standard/standard.htm

http://www.iasplus.com/standard/standard.htm
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IAS 19 Planos de Benefícios a Empregados

Descrição / Resumo

Os ativos dos planos de pensão e outros benefícios a empregados são 

mensurados pelo valor justo. 

Utilização do valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

  * *

Pontos de atenção

* Os impactos dos ativos do plano de pensão estão sujeitos a opção de utilizar

a regra do corredor (10% do valor presente da obrigação atuarial  ou 10% do 

valor justo dos ativos do plano dos dois o maior) ou de reconhecer os efeitos 

do plano de pensão diretamente no resultado do exercício.
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IAS 20 Subvenções Governamentais

Descrição/Resumo

Ativos não monetários recebidos através de subvenções governamentais são 

reconhecidos inicialmente pelo valor justo do bem.

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio



Pontos de atenção

Subvenções governamentais relativas a ativos não monetários são

apresentadas como receita diferida ou como uma conta redutora do valor de 

livros do ativo.
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IAS 2 Estoques

Descrição/Resumo

Certos estoques de "broker-dealers", tais como commodities,  devem ser 

registrados pelo seu valor justo menos custo de venda. 

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

  

Pontos de atenção

• Divulgações de premissas e metodologias utilizadas para a determinação do 

valor justo e divulgação mais detalhada.

• Volatilidade 
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IAS 18 Receitas

Descrição/Resumo

Receita é mensurada ao valor justo da consideração recebida, usualmente 

caixa ou direito a receber. 

Em transações de troca de ativos não monetárias, a receita deve ser 

reconhecida pelo  valor justo das mercadorias ou serviços recebidos. Se os 

valores não puderem ser mensurados de maneira confiável, a receita é 

mensurada pelo valor justo das mercadorias ou serviços fornecidos. 

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio



Pontos de atenção
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IFRS 5 Bens Destinados a Venda e Operações Descontinuadas

Descrição/Resumo

Os bens classificados como destinados a venda e os ativos líquidos de 

operações descontinuadas são registrados pelo menor valor entre valor de 

livros ou valor justo deduzidos dos custos para venda.

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

  *

Pontos de atenção

*  O teto da variação recorrente está limitado ao custo líquido de depreciação. 

• Necessidade de um plano formal para venda dentro de um ano
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IFRS 2 Pagamentos baseados em ações

Descrição/Resumo

Pagamentos baseados em ações por mercadorias ou serviços recebidos 

(inclusive remuneração a empregados) devem ser mensurados ao valor justo. 

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

  *

Pontos de atenção

*  Registro de ganhos e perdas no resultado do exercício quando o plano é 

liquidado em dinheiro   
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IFRS 3 Combinações de Empresas

Descrição/Resumo

• O preço pago para a aquisição de um negócio é o somatório dos valores justos 

dos ativos transferidos e os passivos assumidos em decorrência da compra. 

• Os ativos identificáveis adquiridos (ativos e intangíveis) e os passivos assumidos 

devem ser mensurados e registrados pelos seus valores justos na data da 

aquisição. 

• Passivos contingentes assumidos também são mensurados pelos seus valores 

justos quando de seu reconhecimento inicial, tais, valores referem-se ao 

montante que um terceiro pagaria para assumir este passivo. 

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

  *

Pontos de atenção

• Não há amortização do ágio

• Alocação do preço de compra e o efeito da depreciação, amortização e variação do 

valor justo de ativos e passivos após reconhecimento inicial

• Testes de impairment requeridos anualmente.
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IAS 36 Perda no Valor Recuperável de Ativos

Descrição/Resumo

Um ativo não recupera seu valor "impaired" se seu valor recuperável for menor 

que seu valor de livros. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo 

menos custo de venda e seu valor em uso.

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio



Pontos de atenção

• Determinação e alocação dos ativos corporativos e ágio para a menor 

unidade geradora de caixa

• Os testes para o imobilizado e para ativos intangíveis com vida definida são 

efetuados anualmente se houver algum indicadores de impairment. 

• O teste para os ativos intangíveis com vida indefinida e para o ágio são 

efetuados anualmente independentemente de existência de indicadores de 

impairment. 
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IAS 38 Intangíveis

Descrição/Resumo

Ativos intangíveis adquiridos através de combinações de negócios devem ser 

inicialmente avaliados pelos seus valores justos. 

Posteriormente, existe a opção de registra os intangíveis pelos seus valores 

reavaliados

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

 

Pontos de atenção

• Intangíveis são mensurados pelo seu valor de reavaliação se seu preço é 

cotado em um mercado ativo.

• Complexidade na determinação dos intangíveis quando de sua aquisição 

através metodologias de avaliação
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IAS 17 Arrendamento Mercantil

Descrição/Resumo

Arrendamento financeiro - menor valor entre o valor presente das prestações

mínimas do contrato e valor justo do bem 

Sale leaseback, o tratamento contábil (reconhecimento imediato ou 

diferimento) do ganho ou perda apurado depende da determinação do valor 

justo do bem objeto da transação

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

 

Pontos de atenção

• Considerar contratos vigentes na data de transição e contratos que 

impactariam o balanço de abertura .
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IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento

Descrição/Resumo

Instrumentos financeiros são inicialmente mensurados pelos seus valores 

justos (não derivativos)

Alguns instrumentos financeiros ativos são mensurados pelo valor justo

quando são classificados como valor justo através do resultado (mantidos para 

negociação ou objeto da opção de valor justo) e disponíveis para a venda. 

Instrumentos financeiros passivos são mensurados pelo valor justo quando 

classificados como valor justo através do resultado (mantidos para negociação 

ou objeto da opção de valor justo). 

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

   *

Pontos de atenção

*Somente os títulos disponíveis para venda são registrados no patrimônio 

líquido até a sua realização

• Algumas garantias financeiras também são reconhecidas nas demonstrações 

financeiras pelos seus valores justos.
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IAS 39 Instrumentos Financeiros: Derivativos

Descrição/Resumo

Todos os derivativos são mensurados pelo seu valor justo
• Hedge de fluxo de caixa - variações recorrentes registradas no patrimônio líquido 

limitado a parte efetiva e reclassificada para o resultado quando da realização da 

trasação

• Fair value hedge - variações recorrentes dos itens do hedge são registradas no 

resultado.

• Hedge de variação cambial - de acordo com a designação variações recorrentes 

podem ser registradas no patrimônio ou resultado.

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

   

Pontos de atenção

Complexidade na qualificação, documentação e monitoramento do 

relacionamento do hedge
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IAS 32 Instrumentos Financeiros: Divulgação e Apresentação

Descrição/Resumo

Instrumentos compostos - O valor contábil do componente passivo é 

determinado pela mensuração do valor justo de passivo similar que não tem 

um associação ao componente de capital. 

No reconhecimento inicial, o valor justo do componente passivo é o valor 

presente do fluxo de caixa, pactuado contratualmente, descontado pela taxa 

de juros aplicada na época pelo mercado para instrumentos de status de 

crédito comparáveis e que forneçam substancialmente o mesmo fluxo de 

caixa, nos mesmos termos, mas sem a conversão da opção.

Caracteristicas de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

 

Pontos de atenção

O efeito dos juros incorridos relativo ao passivo é registrado no resultado do 

exercício.
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IAS 40 Propriedades de Investimento

Descrição/Resumo

As propriedades de investimentos podem ser adquiridas através de troca por 

ativos não monetários, neste caso, no reconhecimento inicial, se a companhia 

é capaz de mensurar confiávelmente o valor justo do ativo recebido ou do ativo 

cedido, então o valor justo do ativo cedido é utilizado para mensurar a não ser 

que o valor justo do ativo recebido é mais evidente. 

Posteriormente, a companhia pode escolher o modelo do valor justo ou do 

custo para mensurar suas propriedades de investimento.

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

* *

Pontos de atenção

*Somente no método de valor justo 

• Divulgações mais detalhadas sobre a movimentação e impactos dos ganhos 

e perdas registrados no resultado

• Mesmo optando pelo método de custo a Companhia deve divulgar o valor 

justo das propriedades de investimentos.
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IAS 41 Agricultura

Descrição/Resumo

Ativos biológicos e produtos agrícolas são mensurados em seu 

reconhecimento inicial e a cada data base das demonstrações financeiras pelo 

seus valores justos menos custos estimados até o ponto de venda.

Características de valor justo / valor presente

Reconhecimento 

Inicial

Reconhecimento 

Não Recorrente

Reconhecimento 

Recorrente

Impacto Recorrente

Resultado Patrimônio

  

Pontos de atenção

• Divulgações de premissas e metodologias utilizadas para a determinação do 

valor justo e divulgação mais detalhada

• Carga inicial da mais valia de ativos biológicos lançada inicialmente contra 

lucros acumulados potencialmente reduzirá a margem bruta.



Guia básico dos métodos 
de avaliação do valor justo
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As metodologias de avaliação são geralmente 

classificadas dentro de três principais métodos

Income Approach (Método da Renda):

O Método da Renda é baseado na premissa de que o valor de um

ativo/negócio é o valor presente dos rendimentos futuros disponíveis

para os proprietários/investidores desse ativo/negócio. O Método da

Renda mais comumente aplicado é a análise do Fluxo de Caixa

Descontado (DCF).
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As metodologias de avaliação são geralmente 

classificadas dentro de três principais métodos

Income Approach (Método da Renda):

• Relief-from-Royalty Method:

O conceito básico dessa metodologia é de que caso o usuário do ativo não

tenha a sua propriedade, ele deveria pagar pelo direito de usá-lo (royalties)

ao proprietário. Sendo assim, o fato de ter a propriedade do ativo,

representa para o proprietário uma economia pelo não pagamento pelo uso

desse ativo.

• Excess-Earnings Method:

O princípio por trás dessa metodologia é o de o valor do ativo é igual ao

valor presente dos fluxos de caixa incrementais atribuíveis apenas ao ativo

objeto da avaliação. O incremento pode ser gerado por aumento da receita

(preço), redução de custos e despesas (despesas com marketing e vendas)

ou uma combinação de ambos. A análise por essa metodologia se resume

na diferença (incremento) pela comparação dos fluxos de caixa com e sem

o ativo objeto da avaliação.
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As metodologias de avaliação são geralmente 

classificadas dentro de três principais métodos

Market Approach (Método de Mercado)

Este método baseia-se nos preços praticados em transações efetivas

e nas cotações de venda de ativos similares na data da avaliação. O

processo é essencialmente comparativo, relacionando o preço do ativo

avaliado com o preço de ativos comparáveis. Em certos casos,

indicadores (múltiplos) derivados dos preços observados são usados

para avaliar o ativo objeto de análise.

• Guideline Transaction Method:

Preços/múltiplos derivados de transações ocorridas com ativos/empresas 

similares.

• Guideline Company Method:

Preços/múltiplos derivados de preços de ativos/empresas similares cotados

no mercado.
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As metodologias de avaliação são geralmente 

classificadas dentro de três principais métodos

Cost Approach (Método do Custo):

Conceito de valor baseado na reposição do ativo, ou seja, um

investidor prudente não pagaria nada mais por um ativo do que o

montante que custaria para substituí-lo por um novo. Por essa

metodologia, o valor do ativo é estimado pelo de repor ou construir um

novo, deduzida a depreciação pela deterioração física ou

obsolescência funcional, caso presente e mensurável.
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Exemplos dos Métodos na Prática

Mercado Custo

Análise de 

Fluxo de Caixa 

Descontado

Relief-from-

Royalty 

Excess-

Earnings 

Comparativo 

Direto de 

Mercado

Custo de 

Reposição

(companhia, unidade de negócio)

Instrumentos Financeiros

Terrenos

Propriedade de investimento

Imobilizado

Ativos Biológicos

(e.g., relacionamento com clientes contratuais e não 

contratuais, listas de clientes, backlog )

Legenda

Quase nunca

Raramente

As vezes

Frequentemente

Metódo

Renda

Intangíveis - clientes

Empresa/Negócio

Ativos Tangíveis
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Exemplos dos Métodos na Prática

Mercado Custo

Análise de 

Fluxo de Caixa 

Descontado

Relief-from-

Royalty 

Excess-

Earnings 

Comparativo 

Direto de 

Mercado

Custo de 

Reposição

Marcas e trade dress

Domínio de internet

Contratos de exclusividade, non-compete

(e.g., peças, livros, obras literárias e musicais, fotos, 

pinturas, vídeos e materias audiovisuais)

(e.g., licenças, royalty, publicidade, fornecimento, 

arrendamento mercantil, franquias, direitos de 

exploração, concessões

(e.g., tecnologia, software, bancos de dados, fórmulas, 

processos, receitas, segredos industriais)

Intangíveis - tecnológicos

Metódo

Renda

Intangíveis - marketing

Intangíveis - artisticos 

Intangíveis - contratuais
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Hierarquia das Premissas Adotados (SFAS 157)

Preços  
cotados em 
mercados 
ativos para 
ativos 
idênticos

Nível 
1

Outros inputs
não incluídos 
no Nível 1 e 
observáveis 
diretamente ou 
indiretamente 
sobre o ativo

Nível 
2

Outros inputs
não 
observáveis 
que refletem 
as 
perspectivas 
da companhia 
sobre as 
perspectivas 
esperadas dos 
participantes 
do mercado  

Nível 
3

Mais subjetividade e complexidade, 

necessitando mais esforços e 
documentação das conclusões
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Relief from royaltie method Meia-taxa 0,5 1,5 2,5 2,5

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 Terminal

Crescimento anual 10% 5% 3%

Vendas 1.000        1.100        1.155        1.190      

Economia de Royalty antes de impostos 4% 40             44             46             48           

IR 35% 14             15             16             17           

Economia de Royalty depois de impostos 26             29             30             31           

Múltiplo Terminal 8,33        

Fator de desconto 15% 0,9325      0,8109      0,7051      0,7051    

Valor Presente (VP) de Economia de Royalty 

depois de impostos 24             23             21             182         

Soma do Valor Presente (VP) de Economia de 

Royalty depois de impostos 250           

VP do benefício fiscal da amortização 43             

Fair Value 293        

Exemplo: Avaliação de marca

Taxa de desconto = 17%

Fair Value = 259

Var = -12%
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Relief from royaltie method Meia-taxa 0,5 1,5 2,5 2,5

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 Terminal

Crescimento anual 10% 5% 3%

Vendas 1.000        1.100        1.155        1.190      

Economia de Royalty antes de impostos 4% 40             44             46             48           

IR 35% 14             15             16             17           

Economia de Royalty depois de impostos 26             29             30             31           

Múltiplo Terminal 8,33        

Fator de desconto 15% 0,9325      0,8109      0,7051      0,7051    

Valor Presente (VP) de Economia de Royalty 

depois de impostos 24             23             21             182         

Soma do Valor Presente (VP) de Economia de 

Royalty depois de impostos 250           

VP do benefício fiscal da amortização 43             

Fair Value 293        

Exemplo: Avaliação de marca

Taxa de royaltie = 5%

Fair Value = 356

Var = 21%
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Relief from royaltie method Meia-taxa 0,5 1,5 2,5 2,5

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 Terminal

Crescimento anual 10% 5% 3%

Vendas 1.000        1.100        1.155        1.190      

Economia de Royalty antes de impostos 4% 40             44             46             48           

IR 35% 14             15             16             17           

Economia de Royalty depois de impostos 26             29             30             31           

Múltiplo Terminal 8,33        

Fator de desconto 15% 0,9325      0,8109      0,7051      0,7051    

Valor Presente (VP) de Economia de Royalty 

depois de impostos 24             23             21             182         

Soma do Valor Presente (VP) de Economia de 

Royalty depois de impostos 250           

VP do benefício fiscal da amortização 43             

Fair Value 293        

Exemplo: Avaliação de marca

Crescimento na 

perpetuidade = 3,5%

Fair Value = 367

Var = 25%
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Principais dificuldades e erros

• Fluxo de caixa em termos nominais e taxa de desconto em termos 

reais;

• Cálculo do valor da perpetuidade sem considerar o crescimento 

vegetativo definido;

• Definição da taxa de desconto para ativos intangíveis, tais como 

marcas, copyrights etc.;

• Comparabilidade dos ativos selecionados para avaliação do ativo 

objeto; 

• Utilização de taxas de juros (Selic ou TJLP) como taxa de desconto 

de fluxos de caixa da empresa avaliada;

• Vidas úteis utilizadas para cálculo do fator de depreciação a ser 

aplicado;

• Manipulação da amostra de ativos comparáveis;



Além da Contabilidade
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A transição para o IFRS não envolve somente as 

mudanças contábeis.
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O valor justo trará outras implicações para as 

empresas

Aspectos financeiros

• Potencial para trazer mais volatilidade nos resultados afetando 

indicadores de desempenho financeiro, covenants e capacidade de 

gerar dividendos;

• Divulgações mais transparentes sobre as metodologias e premissas 

utilizadas, bem como fatores chaves que podem influenciar 

eventuais variações no resultado também deverão constar nas notas 

explicativas

• Reavaliação de riscos e estratégias de hedge accounting
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Diversos processos de elaboração de relatórios 

deverão ser avaliados e/ou harmonizados.

Aspectos de Processos e Controles Internos

• As companhias devem ter políticas e procedimentos detalhados e 

claramente documentados para assegurar aplicação consistente dos 

conceitos, metodologias e premissas

• Documentação robusta dos julgamentos relacionados ao racional e 

embasamento das premissas

• Níveis de revisão e aprovação das conclusões
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As mudanças podem também causar impacto 

significativo nos sistemas financeiros e na infra-

estrutura necessária para a elaboração de relatórios da 

empresa.







Aspectos de Sistemas
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As mudanças nas políticas contábeis e processos de 

relatórios financeiros podem também causar impacto 

significativo nos sistemas financeiros e na infra-estrutura 

necessária para a elaboração de relatórios da empresa

Aspectos de Sistemas

• Soluções de TI para calcular valor justo

• Novos contas para capturar ganhos e perdas de ajustes    

(realizados e não realizados)

• Capturar os efeitos de purchase accounting  - mais valia e 

intangíveis - dentro das razões auxiliares

• Valores de ativos mensurados ao valor justo que entram na cadeia 

produtiva (ativos biológicos)  – captura do valor justo para apurar o 

custo de produtos e serviços vendidos

• Capturar as diferenças entre as  bases de ativos e passivos 

registrados conforme IFRS e as regras fiscais
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Os esforços de conversão para o IFRS exigirão uma 

ação conjunta das áreas financeira e fiscal para 

garantir resultados fiscais apropriados no futuro.

Aspectos fiscais

• Capturar os diferenças de bases de ativos e passivos entre IFRS e 

fiscais

• Modelos de custo para transfer pricing – sistemas

• Métodos e eleições (timing de ganhos)
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Mudanças organizacionais exigem planejamento, 

comunicação e capacitação da empresa como um 

todo.

Aspectos organizacionais

• Treinamento e aprendizado

• Contratar terceiros para fazer avaliações ou capacitar internamente 

• Comunicação com stakeholders - possibilidade de eventual 

volatilidade associada a utilização do valor justo deve ser estudada –

efeitos na transição para IFRS e futuro – preparar o mercado



Pensamentos Finais
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