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Warm-up sobre a adoção do IFRS 16

 Identificação dos contratos com arrendamento

 Definição do prazo do contrato

 Taxa de desconto

 Mensuração inicial e subsequente do ativo e passivo de 
arrendamento

 Políticas contábeis para as novas normas contábeis

 Impactos em controles internos (adaptação de sistemas e 
processos)

 Divulgações requeridas

 Impactos sobre covenants de índices financeiros

 Impactos sobre KPIs (ex.: EBIDTA)



IFRS 16 IAS 17/IFRIC 4

Definição Direito de uso de um ativo, no
qual:
• Há um ativo identificado; e
• O cliente tem direito de 

controlar o uso.

Em linhas gerais 
similar ao IFRS 16
para a tratativa de 
arrendamento 
financeiro.

Separação do 
componente de 
arrendamento

Componentes separados, se:
• Componente atender a 

definição de arrendamento; e
• Não é dependente ou 

correlacionado com outro 
componente.

Não há guia 
específico.

Isenções

Arrendamento de 
curto prazo

≤ 12 meses Não

Ativos de baixo valor ≤ USD 5,000 Não

Principais diferenças entre IFRS 16 x IAS 17



Overview das abordagens de transição
1° de janeiro de 2019

Transição para o IFRS 16

Abordagem simplificada

• Cifras comparativas não são 
reapresentadas

• Reconciliação IAS 17 / IFRIC 4

Ou

A abordagem deve ter 
como referência as 

expectativas dos 
stakeholders e os KPIs

Abordagem retrospectiva

• Reapresentação completa 
segundo o IAS 8 (CPC 23)

• Valores comparativos 
reapresentados



Overview das abordagens de transição
1° de janeiro de 2019

Abordagem 
retrospectiva 
completa

Abordagem de 
efeito cumulativo

Abordagem 
simplificada de 
efeito cumulativo

•Arrendamento de imóvel por 20 anos, com início em 1º de janeiro de 2004

•A data de transição é 1º de janeiro de 2019

•$ 2.000.000 de pagamento anual do arrendamento

•Taxa de desconto de 8% no começo do arrendamento

•Taxa incremental de 3% na data de transição

Fatos ilustrativos

1 2A 2B



Overview das abordagens de transição
1° de janeiro de 2019
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Informações
Necessário para a 
retrospectiva completa?

Necessário para a 
simplificada?

Taxa de desconto Histórica Taxa de juros incremental 
sobre empréstimo
financiamento na adoção

Preços isolados para 
componentes que não são de 
arrendamento

Histórica Pode usar hindsight
(percepção tardia)

Avaliação razoavelmente certa 
para opções

Histórica Pode usar hindsight
(percepção tardia)

Estimativas de valores residuais 
garantidos

Histórica Pode usar hindsight
(percepção tardia)

Custos diretos iniciais Obrigatório Opcional

Overview das abordagens de transição
1° de janeiro de 2019



Conceitos chave
Definição de um arrendamento

Um ativo identificado O direito de controlar o uso deste ativo 
durante o prazo do contrato

O arrendamento está presente em um contrato caso o contrato inclua ambos aspectos 
listados abaixo:

O ativo em 
questão pode 
estar 
especificado 
explicitamente ou 
implicitamente 
no contrato.

O fornecedor não 
possui a 
habilidade prática 
de substituir o 
ativo/não gozaria 
de benefício 
econômico desta 
substituição.

Autoridade e/ou 
controle sobre o 
uso deste ativo.

Habilidade de 
obter 
substancialmente 
todos benefícios 
econômicos do 
uso deste ativo.



Conceitos chave
Definição de um arrendamento

A entidade tem o direito de obter, substancialmente, todos os benefícios 
econômicos provenientes do uso do ativo durante o período do contrato?

Fornecedor

O contrato contém um 
arrendamento

O contrato não contém um 
arrendamento

sim

sim

Cliente

sim não

não

não

Entidade:

1) gerencia o ativo; ou
2) projetou o ativo?

Predeterminado

Existe um ativo identificado?

Quem tem o direito de definir como e com que fim o ativo será usado 
durante o período do contrato?

1

3

3A



Conceitos chave
Componentes de arrendamento

Separação de Componentes

• A entidade deve contabilizar cada componente do arrendamento dentro do contrato 
como arrendamento separadamente de componentes de não arrendamento do 
contrato*

Exemplos de componentes de 
não arrendamento: 

• Manutenção

• Consumíveis

Exemplos de itens que não 
são componentes:

• Impostos sobre imóveis

• Seguros

*Expediente prático na adoção simplificada permite contabilizar componente de 
arrendamento e quaisquer componentes de não arrendamento associados como 
um único componente de arrendamento



Conceitos chave
Prazo de arrendamento

Prazo não 
cancelável

Apenas
arrendatário

Apenas
arrendador Ambos

*Mesmo que sejam excluídos do prazo do arrendamento, esses prazos de opção ainda 
devem ser divulgados (se forem relevantes).

Considera 
no prazo

Considera 
no prazo

Prazo coberto 
pela opção de 
prorrogação

Considera no prazo, se 
for razoavelmente 
certo que haverá 

exercício*

Prazo coberto 
pela opção de 

rescisão

Considera no prazo, se 
for razoavelmente 

certo que não haverá 
exercício*

Exclui do prazo, se ambos 
puderem rescindir de forma 
independente sem que haja 
mais do que uma penalidade 

insignificante

Considera 
no prazo

Considera 
no prazo

Considera 
no prazo

Considera 
no prazo



Conceitos chave
Taxa de desconto

Taxa de 
financiamento 
para adquirir o 

direito de uso do 
ativo

Garantias 
equivalentes 

ao ativo similar

Deve refletir o 
risco de crédito 

da entidade

Não deve refletir 
o custo de 

financiamento 
do capital

Conceito geral praticamente inalterado

IAS 17 – taxa para financiar a compra do ativo

IFRS 16 – taxa para adquirir o direito de uso do ativo

Isso 
mudou em 
relação ao 

IAS 17?



Conceitos chave
Taxa de desconto

Opções práticas Permitido? Possíveis ajustes

Custo médio ponderado do 
capital (WAAC)

Sim Exclusão do impacto do financiamento 
de capital 

Taxas empréstimo e 
financiamento 
(ex.: CDI+ margem)

Sim Ajuste para enquadrar na definição de 
taxa incremental. Situações similares de 
prazos de pagamento, garantias 
oferecidas, ativo objeto e ambiente 
econômico

Taxa de empréstimo do grupo 
econômico
(ex.: LIBOR + margem)

Sim Idem acima. Considerar ainda a taxa de 
juros de mercado e o ambiente 
econômico/risco de crédito da entidade

*Expediente prático na adoção simplificada permite utilizar abordagem de portfólio para 
carteira de contratos com características semelhantes (natureza e prazo)



Mensuração inicial
Passivo de arrendamento

Passivo de arrendamento

Pagamentos de 
arrendamento

Taxa de desconto

Qual é a taxa 
de desconto a 
ser utilizada?

Qual é o período 
de arrendamento?

Há pagamentos 
variáveis de 

arrendamento 
incluídos?



Mensuração inicial
Passivo de arrendamento

Pagamentos variáveis de arrendamento
Pagamentos essencialmente 

fixos

da taxa/ índice

dependendo….

de outras variáveis

Faz parte do passivo
de arrendamento

Faz parte do passivo
de arrendamento

Não faz parte do passivo 
de arrendamento

ex. taxa de inflação; taxa 
de juros; ou taxas de 
mercado de aluguel

ex. quantidade de 
passageiros em um avião

ex. pagamentos feitos 
somente se o ativo estiver em 

condições de uso 



Mensuração subsequente
Passivo e ativo de arrendamento



Principais aspectos de divulgação

Divulgações

Direito de uso do ativo

Despesa com depreciação (por classe de ativos)

Saldo contábil ativo (por classe de ativo subjacente)

Passivo de arrendamento

Despesa com juros

Análise de maturidade em linha com os requerimentos do IFRS 7

Demonstração do resultado

Despesas relacionadas a pagamentos variáveis não incluídos nos
passivos

Receita de sub-arrendamentos

Ganhos e perdas de sale and leaseback 



Principais aspectos de divulgação

Divulgações

Demonstração dos fluxos de caixa

Pagamentos variáveis de contratos de arrendamento

Opções de renovação ou liquidação de contrato antecipada

Valor residual garantido

Acordos em que a entidade já está comprometida de 
arrendamentos futuros

Acordos com arrendamentos de curto prazo

Divulgações qualitativas

Natureza dos contratos

Restrições e covenants impostos pelo contrato

Transações de sale and leaseback



Dúvidas?
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