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 Visão Geral (10 minutos)

 Classificação & Mensuração (50 minutos)

 Imparidade: (40 minutos)

 Contabilidade de Hedge (15 minutos)

 Divulgações: (5 minutos)

Agenda 
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CPC 48 / IFRS 9
Visão geral
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Visão geral
• Por que a mudança?

- Regra corrente muito complexa pelo mercado 
em geral;

- Contabilidade de instrumentos financeiros das 
instituições financeiras tornou-se uma “caixa 
preta” e somente os insiders conseguem 
entender.

- Após a crise financeira de 2008, o mercado se 
surpreendeu com o tamanho das perdas nas 
carteiras de crédito das instituições financeiras. 

- Por que essas perdas não foram reconhecidas 
antes? (Expected vs. Incurred models)
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Visão geral (continuação)
• Quais os objetivos do IASB com a 

mudança?

1) Simplificar os requerimentos contábeis para 
instrumentos financeiros; e

2) Antecipar grandes perdas nos livros contábeis 
com mais antecedência.

• Qual o impacto mais esperado?

 Difícil prever de forma clara, principalmente 
para as entidades não-financeiras. Contudo, 
espera-se pelo menos uma maior volatilidade 
no resultado dessas corporações.

 Volatilidade será ocasionada pela mudança de 
perspectiva da nova norma em relação à 
categoria residual.

- CPC 38 (IAS 39) era VJORA e DPV. 

- CPC 46 (IFRS 9) é (VJR); 
Nota: Muito provável que não haja alteração na forma de mensurar, contudo, 
a forma de reconhecer será impactada.
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Visão geral (continuação)
Qual o impacto mais esperado? (cont.)

 Aumento de provisões (impairment) em CPC 48 
(IFRS 9) quando comparadas ao CPC 38 (IAS 
39).

Quem será mais impactado?

 Bancos, seguradoras e outras empresas do 
setor financeiro serão impactadas de forma 
significativa.

 Tesourarias de empresas de grande porte 
também são sensíveis e possivelmente irão 
explorar novas oportunidades com hedge 
accounting. 
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CPC 48 / IFRS 9
Classificação e mensuração
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Principais tipo de instrumentos financeiros (“IFs”)
e formas de mensuração

Instrumento de dívida 
(empréstimo e recebíveis)

Investimentos patrimoniais

Derivativos

Valor justo

Custo 
amortizado

ORA

Resultado
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CPC 38 
(IAS 39)

VJORA

(mensuração: VJORA)

VJR

(mensuração: VJR)

Custo amortizado

(mensuração: custo amortizado)

Empréstimos e recebíveis

(mensuração: custo amortizado)

Mantidos até vencimento

(mensuração: custo amortizado)

Disponível para venda

(mensuração: VJORA)

VJR

(mensuração: VJR)

CPC 48 
(IFRS 9)

Classificação e mensuração

Principais alterações em relação ao IAS 39
Classificação e mensuração (3)
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Classificação e mensuração (1)

Passivos financeiros

• CPC 48 (IFRS 9) mantém quase todos os requisitos existentes da 
CPC 38 (IAS 39).

• Principal mudança: ganhos ou perdas em um passivo financeiro 
designado como VJR atribuíveis a alterações no próprio risco de 
crédito são agora apresentados em “Outros Resultados 
Abrangentes” com o residual da mudança no valor justo 
apresentado no resultado. 

Custo amortizado

VJORA
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Ativos financeiros

• Bases de mensuração: Custo amortizado, VJORA* e VJR**.

• Contudo, os critérios para classificar ativos como Custo 
Amortizado, VJORA e VJR foram alterados de forma significativa. 

• Derivativos embutidos em um ativo financeiro não são separados 
- o ativo inteiro é avaliado para a classificação.

*VJORA: Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes
**VJR: Valor Justo através do Resultado

Classificação e mensuração (2)
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Mantido para 
receber fluxos de 
caixa contratuais

Mantido para 
receber fluxos de 
caixa contratuais e 
para venda

Outros modelos de 
negócio 
(negociação, gestão 
com base em valor 
justo, maximização 
dos fluxos de caixa 
por meio da venda)

Modelo de negócios

Classificação e mensuração (3)
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Exemplos de modelos de negócios

• Liquidação de carteira para atender às necessidades de caixa 
diárias.

• Gestão de ativos com base no valor justo.

• Recebíveis de varejo para securitização.

• Instrumentos para negociação.

• Ativos financeiros para cobrir passivos de seguros.

• Recebíveis de varejo mantidos para receber fluxos de 
caixa contratuais.
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Definição

Principal Valor justo dos ativos no reconhecimento inicial.

Juros

Composto por cinco elementos:
• Valor do dinheiro no tempo  
• Risco de crédito associado com o principal
• Outros riscos básicos (como o risco de liquidez)
• Outros custos (como custos administrativos) 
• Margem de lucro.

SPPI – Somente Pagamento de Principal e Juros

Fluxos de caixa representam, em determinada data, “Somente Pagamento de 
Principal e Juros” (SPPI) para o valor em aberto.

• Deve ser consistente com o conceito de um contrato básico de empréstimo.
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Classificação de ativos financeiros (resumo)

• Modelo de negócios: manter para receber fluxos de 
caixa e vender o ativo financeiro.

• Fluxos de caixa contratuais: somente para pagar principal 
principal e juros (SPPI*)

Valor justo através 
de outros 
resultados 

abrangentes 
(VJORA)

• Modelo de negócios: manter para receber fluxos de 
caixa.

• Fluxos de caixa contratuais: somente para pagar principal 
e juros (SPPI*).

Custo amortizado

Categoria Critério de classificação

• Todos os ativos financeiros não reconhecidos pelo custo 
amortizado ou VJORA, ou aqueles designados no 
reconhecimento inicial.

Valor justo através 
do resultado 

(VJR)**

* Solely Payments of Principal and Interest (SPPI).
** Sujeito à opção de VJORA para instrumentos patrimoniais qualificados.
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Classificação de passivos financeiros (resumo)

• Passivos financeiros que não estão na classificação de VJR.
Outro passivo 
financeiro pelo 

custo amortizado

• Passivo financeiro mantido para negociação.

• Derivativos (não designados para hedge accounting).

• Passivos financeiros designados nesta categoria no 
momento da reconhecimento inicial.

Valor justo através 
do resultado (VJR)

Categoria Critério de classificação

• Apresentação em “Outros Resultados Abrangentes” para ganhos e perdas 
relacionados a alterações no próprio risco de crédito de passivos financeiros 
designados ao VJR.
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Ativos financeiros: Instrumentos patrimoniais

* Instrumentos patrimoniais conforme definido pela IAS 32.
** Montantes reconhecidos em OCI jamais serão reclassificados para o resultado, assim como nenhum efeito de impairment será reconhecido no 
resultado.

Mantidos para 
negociação?

Opção de ORA?

Não

Sim

Não

Sim

VJORA** VJR

Dividendos são registrados 
no resultado!

Instrumentos patrimoniais*
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Ativos financeiros: Reclassificação

Reclassificação é requerida se o modelo de 
negócios foi alterado.

• Espera-se que tais alterações sejam muito 
infrequentes porque é requerida que a alteração 
seja significativa para a operação da entidade e 
que seja possível demonstrá-la para terceiros. 



22

Passivos financeiros: Reclassificação

Reclassificações não são permitidas!
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Derivativos embutidos

Sim Não

Não separa

Contrato principal é um 
ativo financeiros no escopo da CPC 48 (IFRS 9)?

Seguir o requerimento 
de separação da IFRS 9

Considerar o impacto da 
avaliação para SPPI

Ativo:

 Derivativos embutidos não são 
separados do contrato principal para 
ativos no escopo da CPC48 (IFRS 9). 

 Os requerimentos de classificação 
são aplicados ao contrato híbrido de 
forma total (sem separação).

Passivo:

 Separado quando as características 
econômicas e riscos do derivativo 
embutido não são estreitamente 
relacionados.
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QUIZ 1 - Avaliação do modelo de negócios

• A Companhia Z gera recebíveis comerciais que são devidos em 30 dias após a emissão de uma fatura. 

• Z gerencia cobrança de caixa, lida com questões comerciais de clientes e envia lembretes quando os 
montantes estão em atraso.

• A gestão é direcionada no monitoramento de atrasos e as equipes responsáveis pela cobrança são 
avaliadas em função da duração do período de recolha de caixa.

• Quando um recebível entra em atraso superior a 150 dias e sem perspectiva de pagamento alinhado 
com o cliente, a política de Z é de vender os recebíveis, com um desconto significativo no mercado, e Z 
não mais se envolve com esse determinado recebível. Esse fato ocorre raramente.

Mantidos para coletar fluxos de caixa contratuais.

Mantidos para coletar fluxos de caixa contratuais e para venda.

1 

2 

3 Outros modelos.

Qual o modelo de negócio em que os recebíveis são mantidos?
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QUIZ 1 - Resposta

Gerenciamento de risco

• Foco em coletar fluxos de caixa contratuais e 
gerenciar atrasos.

• Equipe de cobrança avaliada com referência ao 
período de recebimento de caixa.

Vendas de ativos

• Vendas não frequentes em resposta à 
deterioração no risco de crédito não são 
inconsistentes com o modelo de manter para 
coletar fluxos de caixa - “Held to collect”.
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• Companhia X recebeu capital suficiente para sua operação por alguns anos.

• X investe o excesso de caixa em investimentos de curto e longo prazos, dessa forma pode cobrir 
eventuais desembolsos de caixa à medida que ocorre uma necessidade.

• Muitos investimentos possuem vencimentos contratuais que ultrapassam o período em que X 
pretende fazer seus investimentos na operação.

• Os investimentos são mantidos para receber fluxos de caixa contratuais, contudo, quando existe 
uma oportunidade de negócio, os investimentos são vendidos para reinvestimento do caixa em 
investimentos de maior retorno.

• O gestor responsável é remunerado com base no retorno geral da carteira.

QUIZ 2 - Investimentos

Qual o modelo de negócios para este estudo de caso?

Manter para receber fluxos de caixa.

Manter para receber fluxos de caixa e vender o ativo financeiro.

1 

2 

3 Outros modelos de negócios.



27

QUIZ 2 - Resposta

 A Companhia X tomará decisões em uma base 
contínua sobre se o recebimento de fluxos de 
caixa contratuais ou venda de ativos financeiros 
irá maximizar o retorno sobre o portfólio até 
que surja a necessidade do recurso investido.
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• A Entidade YYZ faz suas vendas a varejo e concede o prazo de 120 dias para pagamento.

• YYZ costuma ceder certos recebíveis que atendem a determinados critérios (baixíssimo risco de 
crédito) para um FIDC. 

• YYZ não retém os riscos e os benefícios desses recebíveis após a cessão, portanto, efetua a 
baixa quando são cedidos. 

• O FIDC é controlado por um Banco. 

• Conforme CPC 38 (IAS 39), YYZ classificou os recebíveis dessa carteira como empréstimos e 
recebíveis, ao custo amortizado.

Para receber fluxos de caixa (custo amortizado)

Para receber fluxos de caixa e para venda (VJORA)

Outro modelo de negócios (VJR)

QUIZ 3 - Recebíveis cedidos para um FIDC

Em qual modelo de negócios os recebíveis costumeiramente cedidos são classificados, de 
acordo com a IFRS 9 (CPC 48)?

1 

2 

3 
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QUIZ 3 - Resposta

 Neste caso, YYZ não retém os riscos e 
benefícios desses recebíveis após a cessão e 
efetua a baixa quando são cedidos, ou seja, 
YYZ costuma sempre vender/securitizar os 
recebíveis.
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QUIZ 4 -Termos contratuais que alteram a taxa de 
juros

Quais dos seguintes termos contratuais que alteram a taxa de juros são consistentes com o 
critério de SPPI? 

Taxa de juros que possua uma correlação inversa com as taxas de juros do 
mercado.

1 

2 

3 

Alterações causadas por mudanças em um índice de inflação (não 
alavancado) para a moeda em que o ativo é denominado.

4

Alterações causadas por mudanças na receita do devedor que não é 
relacionada com o risco de crédito do instrumento.

Pagamentos de juros são cancelados se a relação do capital de giro do 
mutuário tiver uma queda abaixo de um certo valor. 
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QUIZ 4 – Resposta

 Neste caso, os termos são ajustados para o 
valor do dinheiro no tempo referente ao 
momento atual (dos juros). Por exemplo: nos 
casos em que um ajuste na taxa de juros 
reflita a taxa de juros real (sendo uma 
consideração relevante para o valor do 
dinheiro no tempo).
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CPC 48 / IFRS 9
Imparidade
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Provisões por perdas esperadas 
(IFRS 9) são, em geral, superiores 
às provisões calculadas com base 

em perdas incorridas (IAS 39)!

Perdas de crédito esperadas 
são perdas estimadas em função 
de eventos de crédito do passado, 

presente e futuro, considerando 
perspectivas macroeconômicas.

CPC 
48

Perdas de crédito incorridas 
são estimadas com base em 

eventos de crédito já incorridos.

CPC 
38

Imparidade

Deterioração na qualidade de crédito desde a data de 
reconhecimento inicial

Perdas de crédito esperadas até o fim da vida do ativo

Perdas
(% valor bruto)

CPC 38 (IAS 39)
CPC 48 (IFRS 9)

Aumento significativo 
do risco de crédito

Evento de 
perda
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Perdas de crédito esperadas

Eventos passados

Modelo de 
perdas 

esperadas

Previsão de condições econômicas 
futuras

+

+
Condições atuais

 Todos os ativos financeiros incluem uma provisão para perdas (não 
existe um gatilho para reconhecer perdas ao valor recuperável).

 Maior julgamento envolvido.

Modelo único para mensuração de impairment!
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Abordagem de duas bases de mensuração

Perdas de crédito 
esperadas nos 
próximos 12 

meses

Perdas de crédito 
esperadas até o 
fim da vida do 

ativo

Transferir

Se o risco de crédito do 
ativo financeiro aumentou 
significativamente desde o 
reconhecimento inicial

Transferir de volta

Se a condição de 
transferência acima não for 
mais aplicável (ou seja, o 
risco reduziu)



36

Quais são os estágios?

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3

No momento de 
reconhecimento 
inicial:

Perdas de crédito 
esperadas nos 
próximos 12 
meses

Aumento 
significativo do 
risco de crédito: 

Perdas de crédito 
esperadas até o 
fim da vida do 
ativo

Qualidade de crédito 
deteriorada (no início):

Perdas de crédito 
esperadas até o fim da 
vida do ativo
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Abordagem de duas bases de mensuração 
Definição de default?

• Consistente com a definição usada na gestão de risco de 
crédito. 

• Considerar indicadores qualitativos quando apropriado, por 
exemplo, quebra de covenants. 

• Pode ser a mesma usada para fins regulatórios, contudo, 
deve ser consistente com os dois requerimentos acima.

• Deve ser aplicada de forma consistente.
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 PD - probabilidade de a contraparte falhar em pagar os vencimentos do prazo 
considerado de exposição (incorrer em perda). 

 EAD - representa o valor presente dos fluxos de caixa contratuais futuros no momento 
em que a perda ocorrer.

 LGD - representa o valor presente do prejuízo a ser incorrido no momento em que a 
perda (default) ocorrer. Geralmente é considerado como um percentual da EAD.

Modelo baseado em probabilidade de perda

PD EAD LGD ECL

Probability of default
Probabilidade de perda

Exposure at default
Exposição na perda

Loss given default
Prejuízo na perda incorrida

Expected credit loss
Perda de crédito esperada
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 PD é avaliada para os próximos 12 meses para ativos no estágio 1 (igual parâmetro 
regulatório), e para a vida remanescente para ativos no estágio 2. No estágio 3 (quando 
a perda é incorrida), a PD é considerada 100%.

 Segmentação de fatores de risco pode ser relevante para o cálculo:

- Tipo de produto (ex.: crédito consignado, financiamento imobiliário, cartão de crédito).

- Localização do cliente (ex.: região geográfica).

- Prazo contratual, especialmente para estágio 2 (ex.: até 24 meses, entre 24 e 36 
meses, acima de 36 meses).

- Faixas de atraso (ex.: não vencidos, até 30 dias de atraso, até 60 dias de atraso, etc.).

Probabilidade de perda (PD)

PD EAD LGD ECL

Probability of default
Probabilidade de perda

Exposure at default
Exposição na perda

Loss given default
Prejuízo na perda incorrida

Expected credit loss
Perda de crédito esperada
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 EAD deve levar em consideração a expectativa em relação a amortizações (carteiras de 
pagamentos frequentes) e saques de limites de crédito (para operações rotativas), e não 
deve ser um fator fixo e pré-definido (saldo contábil na data de mensuração).

 Atividade crítica: capturar comportamentos que tenham impacto na exposição:

- histórico de pagamentos antecipados; 

- utilização de limites.

 Geralmente, o período contratual máximo durante o qual a entidade está exposta ao 
risco de crédito.

Exemplo: Considerar extensão de prazos, opções de pré-pagamento e ou considerar 
capacidade do credor de exigir reembolso/cancelamento.

Exposição em risco no momento da perda (EAD)

PD EAD LGD ECL

Probability of default
Probabilidade de perda

Exposure at default
Exposição na perda

Loss given default
Prejuízo na perda incorrida

Expected credit loss
Perda de crédito esperada
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LGD deve considerar recebimentos em caixa, execução e venda de garantias reais, caixa recebido de 
garantias financeiras que são integrais à operações de crédito, modificações esperadas (ex,: 
renegociação) e venda de ativos após perda incorrida, e também custos estimados para execução de 
garantias.

Avaliações críticas:

- Estimativa confiável do momento em que se espera executar a garantia (tomar posse) e realizar a sua 
venda, e o valor esperado de recebimento no momento da venda (incluindo expectativa de venda 
forçada).

- Análises históricas das taxas de recuperação de operações que entraram em default.

- Determinação das situações de “cura” da perda incorrida (ex.: renegociação de dívidas com liquidação 
financeira parcial no momento da renegociação).

- Segmentação dos fatores de risco: tipo de produto, tipo de garantia, loan-to-value no reconhecimento 
inicial.

Prejuízo na ocorrência da perda (LGD)

PD EAD LGD ECL

Probability of default
Probabilidade de perda

Exposure at default
Exposição na perda

Loss given default
Prejuízo na perda incorrida

Expected credit loss
Perda de crédito esperada
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Recebíveis comerciais, recebíveis de 
arrendamentos e ativos contratuais

• Expediente prático para calcular as perdas de crédito esperadas - matriz de provisões.

Recebíveis de 
arrendamentos

Recebíveis comerciais e 
ativos contratuais sem 

um componente de 
financiamento 
significativo

Recebíveis comerciais e 
ativos contratuais com 

um componente de 
financiamento 
significativo 

A provisão para perdas é 
sempre igual às perdas de 
crédito esperadas ao longo 
da vida remanescente.

Abordagem simplificada

Escolha de política contábil a ser aplicada
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Expediente prático: Matriz de provisão

Exemplo da aplicação do expediente prático da matriz de provisão

 A companhia M opera somente no mercado brasileiro e possui uma carteira de 
recebíveis comerciais de um grande número de clientes (pulverizada.

 M escolheu usar a abordagem simplificada para mensurar as perdas de crédito 
esperadas da sua carteira de recebíveis, e uma matriz de provisão.

 M segrega a carteira em grupos de recebíveis com características comuns de risco, 
a serem avaliados de forma coletiva, com base na região e no risco de crédito 
(fornecida por uma empresa terceirizada) do cliente.

 Análises de correlação mostram que a taxa de desemprego por região é o principal 
fator macroeconômico que impacta as taxas de inadimplência. 

Quais são os principais passos para mensurar as perdas de crédito de cada 
grupo de recebíveis com características comuns de risco?
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Expediente prático: Matriz de provisão

Cálculo das taxas de inadimplência histórica por faixa de atraso para o grupo, 
baseado nas insuficiências de caixa históricas

Segregação do grupo por faixa de atraso atual e histórico (em mil R$)

Não vencido
1-30 dias
vencidos

31–60 dias 
vencidos

61–90 dias 
vencidos

Mais de 90 dias 
vencidos

t0 15.000 7.500 4.000 2.500 1.000

t-1 14.500 7.400 4.500 2.800 1.400

... … … … … …

Não vencido
1-30 dias
vencidos

31–60 dias 
vencidos

61–90 dias 
vencidos

Mais de 90 dias 
vencidos

t-1 0,28% 1,45% 3,4% 6,2% 10,1%

t-2 0,25% 1,44% 3,3% 6,3% 9,5%

... … … … … …

Ø 0,26% 1,41% 3,1% 5,9% 9,8%
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Expediente prático: Matriz de provisão

Cálculo da perda esperada do grupo usando a matriz de provisão

Valor contábil 
bruto

Taxas de 
inadimplência

Provisão para perdas 
esperadas

Não vencido R$ 15.000.000 0,3% R$ 45.000

1–30 dias vencidos R$ 7.500.000 1,6% R$ 120.000

31–60 dias vencidos R$ 4.000.000 3,6% R$ 144.000

61–90 dias vencidos R$ 2.500.000 6,6% R$ 165.000

>90 dias vencidos R$ 1.000.000 10,6% R$ 106.000

R$ 30.000.000 R$ 580.000
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Expediente prático: Matriz de provisão

Cálculo do ajuste das taxas de inadimplência, baseado na expectativa dos 
fatores econômicos futuros e na correlação entre esses fatores e as taxas de 
inadimplência, e cálculo da taxa de inadimplência final

Principais cenários macroeconômicos futuros para o grupo 

Taxa de desemprego projetada 
para a região

Probabilidade de ocorrência 
do cenário

Cenário 1 4% 30%

Cenário 2 5% 55%

Cenário 3 6% 15%

Não 
vencido

1-30 dias
vencidos

31–60 dias 
vencidos

61–90 dias 
vencidos

Mais de 90 dias 
vencidos

Ajuste 0,04% 0,19% 0,5% 0,7% 0,8%

Taxa histórica 0,26% 1,41% 3,1% 5,9% 9,8%

Taxa final 0,30% 1,60% 3,6% 6,6% 10,6%
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CPC 48 / IFRS 9
Contabilidade de hedge
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Hedge accounting

Hedge accounting

• Necessidade clara do alinhamento entre as estratégias para 
hedge accounting e os objetivos de gerenciamento de riscos das 

• Hedge accounting - em geral aplicação prospectiva.

• DP Macro Hedging: As entidades podem escolher entre adotar a 
IFRS 9 ou continuar com o hedge accounting segundo a IAS 39 
até a conclusão do projeto sobre “macro hedging”.
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CPC 48 / IFRS 9
Divulgãções
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Divulgações
• Adoção inicial requer, em formato de tabela, as seguintes 

divulgações:

- Valor e categoria original dos IFs;
- Valor e categoria nova dos IFs;
- Informações qualitativas sobre como a entidade aplicou os 

requerimentos de classificação para os IFs que foram 
reclassificados; e

- Critérios para Perda de Crédito Esperada.

• Fontes para informações adicionais poderão ser requeridas e esta 
pode ser uma tarefa complexa, o que poderá impactar recursos 
tecnológicos e sistemas/TI.

• Avaliação de divulgações e recursos de banco de dados serão 
aspectos-chave para qualquer projeto de implementação da IFRS 9.
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