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IFRS Instrumentos financeiros – A norma finalizada 

■  Norma substancialmente conclui o projeto para substituir 
o IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração 

■  Sem convergência com US GAAP 
■  Data de vigência: 1 de janeiro de 2018 

■  Aplicação retrospectiva, com alguns isenções 

Visão geral 

■  Norma pode ter um impacto significativo na entidade 
como um todo – particularmente em instituições 
financeiras 

■  Tendência a resultar em provisões para créditos maiores e 
mais voláteis 

■  Entidades precisam começar a planejar a transição, 
avaliando as necessidades de tempo, de recursos e de 
mudanças em processos e sistemas 

Na prática 

IFRS 9 (2014)  
Classificação e 
mensuração – alterações 
Novo modelo de perdas 
de crédito esperadas 

IFRS 9 (2009)  
Classificação e 
mensuração – ativos 

IFRS 9 (2010) 
Classificação e  
mensuração – 
passivos 

IFRS 9 (2013) 
Contabilidade de 
hedge geral 
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IFRS 9 (2014) – Classificação e mensuração 

■  Classificação de um ativo financeiro baseada em: 
–  Características dos fluxos de caixa contratados; e 
–  Objetivo do modelo de negócios de gestão dos ativos 

■  Categorias de mensuração de ativos são: custo 
amortizado; valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (VJORA); e valor justo por meio do resultado 
(VJR) 

■  Para passivos financeiros designados como VJR, 
mudanças no valor justo em função de mudanças no seu 
próprio risco de crédito são apresentadas em ORA 

Visão geral 

■  Ativos financeiros: apesar das categorias serem 
semelhantes, base de classificação é significativamente 
diferente 

■  Passivos financeiras: foram retidos substancialmente 
todos os requisitos de classificação e mensuração do 
IAS 39 

Diferenças para as práticas atuais 

31 de dezembro de 2018  
Primeiras DFs em que a 
norma se aplica 

24 de julho de 2014  
Norma publicada 

1 de janeiro de 2018 
Vigência (adoção 
antecipada permitida)  
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IFRS 9 (2014) – Classificação e mensuração 

Os  fluxos  de  caixa  contratuais  são  
pagamentos  somente  de  principal  

e  juros  (“somente  P&J”)?

É	  o	  objetivo	  do	  modelo	  de	  
negócios	  manter	  o	  ativo	  para	  
receber	  os	  fluxos	  de	  caixa?

Os	  ativos	  são	  gerenciados	  
tanto	  para	  receber	  o	  seu	  fluxo	  
de	  caixa	  como	  para	  venda?

Custo  amortizado

VJORA  
(instrumentos  de  

dívida)

VJR

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não
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Relatórios financeiros 

Negócios 

Sistemas / processos 

Pessoas e mudanças 

Impacto esperado 

IFRS 9 (2014) – Classificação e mensuração 

■  Entender mudanças e desenvolver 
estratégia de implementação 

■  Iniciar avaliação do modelo de negócios 
e planejar avaliação dos contratos 
existentes e aqueles que se espera 
existir até 2018  

Próximos passos imediatos 

■  Norma pode ter um impacto significativo 
por toda a entidade – particularmente 
para instituições financeiras 

■  Drivers diferentes de volatilidade em 
resultados e patrimônio pode impactar 
resultados futuros 

Na prática 

Impactos chave 

■  Julgamentos significativos a serem feitos 
■  Possível mudança em volatilidade de 

resultados e patrimônio 
■  Requerimentos regulatórios de capital 

podem ser impactados 
■  Possível mudanças em recursos 

necessários para a transição 
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IFRS 9 (2014) – Perdas de crédito esperadas 

■  Nova metodologia de impairment para “perdas de 
crédito esperadas” para substituir o modelo atual de 
“perdas de crédito incorridas” 

■  Abordagem de mensuração dupla que requer o 
reconhecimento de perdas esperadas para 12 meses ou 
perdas esperadas para a vida do instrumento 

■  Abordagem simplificada disponível para certos 
recebíveis (comerciais, leasing e construção) 

Visão geral 

■  Provisão de Impairment cobrirá tanto perdas de crédito 
incorridas como (certas) perdas de crédito futuras 
esperadas 

■  Gatilho de impairment não é mais requerido para que 
uma provisão de impairment seja reconhecida 

■  Modelo irá se aplicar a títulos de dívida mensurados a 
custo amortizado ou VJORA, certas garantias e 
compromissos de empréstimos, e para recebíveis 
comerciais e de arrendamento – mas não para 
investimentos em títulos patrimoniais 

Diferenças para as práticas atuais 

31 de dezembro de 2018  
Primeiras DFs em que a 
norma se aplica 

24 de julho de 2014  
Norma publicada 

1 de janeiro de 2018 
Vigência (adoção 
antecipada permitida)  
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IFRS 9 (2014) – Perdas de crédito esperadas 
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IFRS 9 (2014) – Perdas de crédito esperadas (empresas) 

■  Avaliar escolhas de políticas contábeis 
■  Entender mudanças e desenvolver 

estratégia de implementação 

Próximos passos imediatos 

■  Tendência a resultar em provisões para 
créditos maiores e mais voláteis 

■  Implementação pode ser um desafio 

Na prática 

Impactos chave 

■  Incremento significativo no número e na 
complexidade dos julgamentos 

■  Operacionalizar os novos requerimentos 
pode ser um desafio 

■  Extensivas novas divulgações 
■  Entretanto, impacto pode ser reduzido 

para empresas em que recebíveis 
comerciais são os únicos instrumentos 
financeiros 

Impacto esperado para [CLIENTE] 

Relatórios financeiros 

Negócios 

Sistemas / processos 

Pessoas e mudanças 
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Contabilidade, impostos e emissão de relatórios 

●  Realizar uma revisão completa dos ativos financeiros para assegurar sua classificação 
e mensuração apropriada. 

●  Decidir como o modelo de perdas esperadas será aplicado aos diferentes tipos de 
ativos financeiros, e como os termos chave tal como “aumento significativo” e 
“inadimplência” serão definidos no contexto dos ativos financeiros. 

●  Desenvolver metodologias apropriadas e controles que assegurem que o julgamento é 
exercido de maneira apropriada e consistente e está  
suportado por evidências apropriada. 

●  Colocar em prática processos para obter dados adicionais requeridos. 
●  Realizar uma rodada teste nos cálculos que serão necessários. 
●  Avaliar o impacto no capital regulatório e requerimentos tributários. 
●  Atualizar manuais de políticas contábeis.  
●  Identificar requerimentos de divulgação adicionais. 

Próximos passos – IFRS 9 Instrumentos Financeiros – A 
norma completa 

Negócios 

●  Avaliar os riscos que afetam os modelos de negócio e como seu            desempenho é 
mensurado. 

●  Avaliar o impacto da mudança contábil nas métricas de remuneração da 
administração, metas e medidas de desempenho. 

●  Realizar uma revisão completa dos termos contratuais. 
●  Avaliar o impactos em KPIs e reportes gerenciais internos. 
●  Incluir requerimentos de perdas de crédito esperadas em testes de stress. 
●  Avaliar o impacto da mudança contábil em aspectos gerais de negócios – ex. termos 

contratuais, políticas de gerenciamento de risco, políticas de tesouraria, etc. 
●  Orçar mudanças necessárias em pessoal, processos e sistemas. 
●  Desenvolver planos de comunicação para minimizar surpresas aos stakeholders. 

Sistemas e processos 

●  Atualizar os sistemas contábeis para assegurar que eles irão capturar o valor justo, custo 
amortizado e outras informações necessárias para classificação e mensuração. 

●  Decidir quais sistemas e processos precisam ser alterados para obter os novos dados e 
realizar os novos cálculos. 
●  Considerar se algum dado ou cálculo usado para fins regulatórios – ex. Basiléia II 

– podem ser usados e se ajustes são necessários. 
●  Avaliar as mudanças necessárias nos controles internos chave sobre a 

preparação das demonstrações financeiras. 
●  Realizar um “dry run” do processo de obtenção de dados, para 

ajudar a assegurar a integridade dos dados. 
●  Desenvolver um plano de transição e processamento paralelo, 

incluindo reconciliações. 
●  Estabelecer plano de contingência para necessidades de dados. 

Pessoas e mudanças 

●  Criar um time de projeto com representantes de crédito, contabilidade, 
tributário, regulatório e TI, com estrutura apropriada de governança. 

●  Desenvolver e executar planos de treinamento para empregados de diferentes 
funções e em diferentes localidades. 

●  Assegura que o projeto tenha prazos e responsabilidades realísticos. 
●  Avaliar como as mudanças nos processos podem impactar a forma em que o trabalho é 

feito, incluindo como os times estão estruturados. 
●  Identificar se há necessidade de pessoal adicional com conhecimento adequado, ou 

eventual contratação de consultores externos. 
●  Revisar metas de desempenho e medidas de avaliação e comunicá-los ao pessoal 

afetado. 

A KPMG pode ajudar na avaliação do impacto em seus negócios de um ponto de vista contábil, fiscal e regulatório, assim como do impacto em seus sistemas e 
processos, negócios e pessoas. Aqui estão alguns dos impactos que antevemos.  
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