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RESUMO 

Em 2014 a IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foi emitida e se tornou obrigatória em 
2018 no Brasil, trazendo mudanças na classificação e mensuração de instrumentos 
financeiros. Este estudo analisa os impactos da adoção da norma IFRS 9 - 
Instrumentos Financeiros, nos 9 maiores bancos de acordo com o ranking da revista 
Valor Econômico. O delineamento metodológico foi descritivo, qualitativo e 
documental. Foram analisadas as demonstrações financeiras em IFRS emitidas no 
ano de 2018 dos bancos selecionados, a fim de encontrar impactos financeiros e de 
apresentação das próprias demonstrações financeiras. Aplicou-se um critério de 
pontuação para verificar aspectos demonstrados nos relatórios financeiros sobre a 
IFRS 9. Como conclusão geral, constatou-se que as informações contidas nas 
demonstrações financeiras poderiam trazer informações mais claras e detalhadas 
sobre alguns processos no que tange à transição da IAS 39 para a IFRS 9.Os 
achados da pesquisa também sugerem que a IFRS 9 pode não ter sido tão 
complexa quanto se esperava, uma vez que pode ser inferido pelos percentuais 
apurados que as classificações previstas na IAS 39 são muito semelhantes às 
classificações requeridas pela IFRS 9. O principal impacto é no impairment, pois 
antes era calculado pela perda incorrida e agora é calculado pelas perdas incorridas 
e esperadas, gerando mais perdas para a demonstração do resultado. 

  

Palavras-chave: IFRS 9, Bancos, Demonstrações Financeiras, Ativos Financeiros 



 

 

 

 

ABSTRACT 

In 2014 IFRS 9 - Financial Instruments was issued and became mandatory in 2018 in 
Brazil, bringing changes in the classification and measurement of financial 
instruments. This study analyzes the impacts of the adoption of the IFRS 9 - 
Financial Instruments standard, in the 9 largest banks according to the ranking of 
Valor Econômico magazine. The methodological design was descriptive, qualitative 
and documentary. The IFRS financial statements issued in 2018 from selected banks 
were analyzed to find financial impacts and presentation of the financial statements 
themselves. A scoring criterion was applied to verify aspects demonstrated in the 
financial reports on IFRS 9. As a general conclusion, it was found that the information 
contained in the financial statements could bring clearer and more detailed 
information on some processes regarding the transition from IAS 39 to IFRS 9. The 
research findings also suggest that IFRS 9 may not have been as complex as 
expected, since it can be inferred from the percentages found that the classifications 
provided for in IAS 39 are very similar to the classifications required by IFRS 9. The 
main impact is on impairment, as previously it was calculated by the incurred loss 
and now it is calculated by the incurred and expected losses, generating more losses 
for the income statement. 

  

Keywords: IFRS 9, Banks, Financial Statements, Financial assets 
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1 INTRODUÇÃO 

A fim de simplificar a classificação, a mensuração e a contabilização dos 

ativos e passivos financeiros, o International Accounting Standards Board (IASB) 

publicou em 2014 a norma International Financial Reporting Standards (IFRS) 9 em 

substituição ao International Accounting Standards (IAS) 39, para entrar em vigor em 

2018, sendo a aplicação obrigatória para todas as entidades que divulgassem suas 

demonstrações financeiras de acordo com as normativas do IFRS.   

Segundo a IFRS 9:  

O objetivo desta Norma é estabelecer princípios para o relatório financeiro 

de ativos financeiros e passivos financeiros que apresentarão informações 

relevantes e úteis aos usuários de demonstrações financeiras para a sua 

avaliação dos valores, época e incerteza dos fluxos de caixa futuros da 

entidade. 

A norma foi criada com o intuito de simplificar a elaboração das 

demonstrações financeiras e facilitar a compreensão por parte dos usuários das 

informações contábeis, além de propor mudanças na forma de apresentação das 

informações.   

De acordo com POPESCU (2019), a classificação e mensuração dos 

instrumentos serão estabelecidas pela avaliação do modelo de negócios da entidade 

e das características contratuais dos fluxos de caixa dos instrumentos através do 

teste denominado SPPI (Solely Payments of Principal and Interest – Somente 

Pagamento de Principal e Juros).   

As instituições financeiras brasileiras que emitem as demonstrações 

financeiras em IFRS, passaram pelo processo de transição da norma, sendo 

necessárias reclassificações, e remensurações contábeis que foram expressas nas 

demonstrações financeiras de 2018 dos bancos analisados. 

1.1  DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA  

A classificação reflete o objetivo do instrumento na carteira da entidade, ou 

seja, categoriza as operações de acordo com sua finalidade e suas características. 

Na IFRS 9 existem três tipos de classificação para os ativos financeiros: I. custo 

amortizado, II. valor justo por meio do resultado ou III. valor justo por meio de outros 

resultados abrangentes. Essas classificações são determinadas através do modelo 
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de negócio da entidade e pelo teste de SPPI (Solely Payments of Principal and 

Interest – Somente Pagamento de Principal e Juros), que utiliza as características 

dos fluxos de caixa contratuais.    

Segundo Pereira (2016), a IFRS 9 demanda maior julgamento na realização 

do teste característico de fluxo de caixa contratual e na avaliação do modelo de 

negócio, o que poderia significar alguma discrição sobre a contabilização de alguns 

instrumentos financeiros. A decisão deve ser tomada de maneira sensata, pois 

poderia levar a uma maior volatilidade no lucro e no patrimônio líquido reportado, e 

poderia ter um impacto sobre o capital regulatório e indicadores chave de 

desempenho.   

É importante ressaltar que, as demonstrações financeiras são utilizadas por 

investidores, credores, conselho de administração, acionistas etc. e a classificação 

das carteiras expostas nos documentos informará a respeito do modelo econômico 

da empresa podendo influenciar nas tomadas de decisão.   

A finalidade deste artigo é evidenciar o impacto da transição da norma IAS 39 

para IFRS 9 em relação à classificação e mensuração dos ativos financeiros nos 

bancos brasileiros, analisando os relatos dispostos nas demonstrações financeiras.   

Assim, o presente estudo tem como propósito responder à seguinte questão: 

Quais foram os impactos da transição para a IFRS 9 na classificação dos ativos 

financeiros das nove maiores instituições financeiras do Brasil em 2018?  

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo geral deste estudo é analisar quais foram os impactos e as 

mudanças geradas pela IFRS 9 nos ativos financeiros nas nove maiores instituições 

financeiras brasileiras e analisar os impactos do teste de SPPI (Solely Payment of 

Principal and Interest - Somente Pagamento de Principal e Juros).  

Adicionalmente, os atributos perfazem os seguintes objetivos específicos: I) 

Observar os impactos (reclassificações e remensurações) nos ativos financeiros das 

instituições financeiras do Brasil após adoção da IFRS 9; II) Analisar o processo de 

transição das normas nas instituições financeiras, III) Verificar o uso do teste de 

SPPI na classificação e mensuração dos instrumentos financeiros e IV) Analisar se 

há diferença de impacto entre os diferentes tipos de instituições financeiras.   
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Iudícibus (2004) disserta que: “O objetivo básico da Contabilidade, portanto, 

pode ser resumido no fornecimento de informações econômicas para os vários 

usuários, de forma que propiciem decisões racionais.”. Podemos compreender que 

as informações contábeis influenciam nas tomadas de decisões e é de suma 

importância que essas sejam compreensíveis aos seus leitores e gerem informações 

esclarecedoras para interpretações corretas.   

As revisões e atualizações das normas contábeis realizadas pelos órgãos 

responsáveis pela edição de normas técnicas, como o CPC (Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis), o IASB (International Accounting Standards Board) e o 

FASB (Financial Accounting Standards Board), com intuito de melhorar a qualidade 

da informação contábil, reduzir a complexidade do entendimento e aplicação, trazem 

evoluções como a IFRS 9 por exemplo. É importante analisar os benefícios 

apresentados por essas atualizações, que influenciam e impactam a área contábil no 

que tange aos profissionais, investidores e estudantes.   

O tema da IFRS 9 e suas classificações é contemporâneo, pois teve sua 

aplicação iniciada em 2018 e grande parte dos bancos divulgam seus resultados 

seguindo o formato do IFRS utilizado mundialmente. Por isso, o presente artigo irá 

explorar a norma IFRS 9 quanto a classificação e mensuração dos ativos 

financeiros, analisando as reclassificações realizadas nos maiores bancos 

brasileiros e observando os ganhos e perdas gerados pela nova norma.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 AVALIAÇÃO CONTÁBIL DO ATIVO 

O conceito de Ativo é definido pelo CPC 00 (Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis) como "um recurso econômico presente controlado pela entidade como 

resultado de eventos passados." sendo que este recurso econômico "tem o potencial 

de produzir benefícios econômicos.", ou seja, espera-se que um ativo produza 

futuros lucros para entidade que dele dispõe.  

Na contabilidade existem diferentes formas de se mensurar um ativo. Como 

explorado por Goulart (2002), "as alternativas de mensuração podem ser divididas 

em duas classes: valores de entrada e valores de saída.". 

Existe uma forte discussão a respeito da melhor forma a ser utilizada, como 

mencionado por Hendriksen & Van Breda (1999) “tem havido, durante décadas, um 

debate furioso a respeito de qual é a melhor maneira de medir ativos".  

2.1.1 Problema da avaliação contábil 

Na contabilidade, a avaliação de ativos nada mais é que a análise para 

determinar os valores e a classificação em que devem ser reconhecidos e 

apresentados nas demonstrações financeiras. Para Hendriksen & Van Breda (1999), 

a avaliação de ativos "deve refletir a mensuração dos benefícios a serem recebidos 

pela empresa", ou seja, quando se avalia contabilmente um ativo, deve-se 

considerar o ganho que ele proporcionará à empresa que o detém e este precisa ser 

expresso nas demonstrações financeiras.  

A avaliação do ativo deve ser realizada com a intenção de se adequá-lo a um 

critério preestabelecido de acordo com as normas divulgadas pelos órgãos 

normatizadores (IASB e CPC), mas existem diferentes métodos de avaliação do 

ativo na contabilidade atual, que podem provocar dificuldades aos usuários das 

informações contábeis. Iudícibus (1993) questiona: “é de se perguntar se a 

Contabilidade deveria utilizar uma única conceituação de valor para avaliação dos 

ativos ou se poderia utilizar vários conceitos para cada grupo de ativos. A resposta é 

difícil de ser dada”.  
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A Lei 6.404/76 em seu artigo 183, retrata os critérios de avaliação de ativos 

de acordo com a classificação, por exemplo, as aplicações em instrumentos 

financeiros devem ser avaliadas pelos critérios de valor justo ou pelo valor de custo 

de aquisição ou emissão; os ativos decorrentes de operações a longo prazo 

precisam ser ajustados a valor presente etc. Há, portanto, diversos critérios de 

avaliação e os principais deles serão apresentados na sequência. 

2.1.2 Critérios de avaliação  

Os instrumentos financeiros podem ser avaliados basicamente por dois 

critérios: a valor justo e a custo amortizado.   

A IFRS 13 (Mensuração ao Valor Justo) emitida em maio de 2011, define 

valor justo como "o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria 

pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre 

participantes do mercado na data de mensuração."  

Segundo Sayed et al. (2013):  

A determinação do valor justo é baseada em valores correntes de saída 

(recebido na venda de um ativo ou pago para transferir um passivo). O valor 

também não deve refletir valores de liquidação ou venda forçada (transação 

ordinária) e deve se basear na visão do mercado (entre participantes do 

mercado). O valor deve ser aquele disponível no mercado principal, 

refletindo o mercado mais vantajoso.   

 

Iudícibus e Martins (2007) comentam que "o conceito e a aplicação de Valor 

Justo representam, sem dúvida, uma espetacular, agressiva e, de certo modo, algo 

arriscada virada no que se refere à avaliação contábil.".  

O custo amortizado, por sua vez, é definido pela IAS 39 (Instrumentos 

Financeiros: Reconhecimento e Mensuração) como:  

Valor pelo qual o ativo financeiro ou passivo financeiro é mensurado no 

reconhecimento inicial, menos a amortização do principal, mais ou menos a 

amortização acumulada, utilizando-se o método de juros efetivos, de 

qualquer diferença entre esse valor inicial e o valor no vencimento e para 

ativos financeiros ajustados por qualquer provisão para perdas.  

 

O custo amortizado é, portanto, um critério que representa um valor de 

entrada para a entidade, enquanto o valor justo representa um valor de saída. 

Basicamente, a escolha entre um e outro dependeria de uma consideração sobre a 

intenção da entidade em relação ao item sob avaliação. A avaliação a valores de 
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entrada é consistente com a intenção de uso de um ativo, enquanto a avaliação a 

valores de saída é consistente com a intenção de venda. 

2.2 ATIVO FINANCEIRO SEGUNDO A CONTABILIDADE 

Segundo OCPC 03 (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração 

e Evidenciação): 

Ativo financeiro é definido como qualquer ativo que seja classificado como: 

a) Caixa; b) Título patrimonial de outra entidade; c) Direito contratual (de 

receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade; ou  de trocar 

ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob  condições 

potencialmente favoráveis para a entidade); d) Contrato que será ou poderá 

vir a ser liquidado em títulos patrimoniais da  própria entidade (e que seja 

um instrumento financeiro não derivativo no qual a entidade é ou  pode ser 

obrigada a receber um número variável dos seus próprios títulos 

patrimoniais; ou um instrumento financeiro derivativo que será ou poderá 

ser  liquidado por outro meio que não a troca de montante fixo em caixa ou 

outro ativo financeiro, por número fixo de seus próprios  títulos patrimoniais. 

Para esse propósito os títulos patrimoniais da própria entidade não incluem 

instrumentos que são contratos para recebimento ou entrega futura de 

títulos patrimoniais da própria entidade.). 

 

Naturalmente, sendo um elemento componente patrimonial do ativo de uma 

entidade, o ativo financeiro é algo que possui o potencial de gerar benefício futuro à 

entidade que o detém. De acordo com Goulart (2002) "para o FASB, incorporar um 

benefício futuro provável é característica essencial dos ativos. Ausente tal 

característica, não se pode reconhecer a existência do ativo em termos contábeis."  

2.3 AVALIAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS PELA IAS 39/CPC 38 

A IAS 39 trazia uma série de dificuldades referentes à classificação dos ativos 

financeiros, pois apresentava muitas categorias diferentes que dificultavam o 

entendimento e aplicação da norma tanto pelos detentores das informações quanto 

pelos usuários.   

A classificação dos ativos financeiros na IAS 39 era dividida em:   

I. Ativos e passivos mensurados ao valor justo por meio do resultado 

(mensurados pelo valor justo com contrapartida no resultado);   

II. Investimentos mantidos até o vencimento (mensurados pelo custo 

amortizado);   
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III. Empréstimos (concedidos) e recebíveis (mensurados pelo custo 

amortizado) e;  

IV. Ativos disponíveis para venda (mensurados pelo valor justo com 

contrapartida no patrimônio líquido).   

Por sua vez, a mensuração dos ativos financeiros, segundo a IAS 39, poderia 

ser realizada por valor justo com ajuste no resultado, custo amortizado utilizando 

TJE (taxa de juros efetiva) ou valor justo com ajuste no patrimônio líquido.   

2.4 IFRS 9 

De acordo com a própria norma da IFRS 9 (2014, cap. 1), seu objetivo: 

é estabelecer princípios para o relatório financeiro de ativos financeiros e 

passivos financeiros que apresentarão informações relevantes e úteis aos 

usuários de demonstrações financeiras para a sua avaliação dos valores, 

época e incerteza dos fluxos de caixa futuros da entidade. 

 

A nova norma trouxe mudanças não apenas para a área contábil, mas em 

todo o fluxo em que transitam os instrumentos financeiros, ou seja, desde o 

momento da contratação desses ativos até a sua divulgação nas demonstrações 

financeiras.  

Segundo Visoto et al. (2020):  

Nesse contexto, com foco no desenvolvimento da IFRS 9, é imaginável que 

seu impacto seja de extrema relevância para todos os mercados do mundo, 

uma vez que todos estes possuem mercados financeiros, cujo impacto seria 

percebido. É nesse sentido que há a extrema importância de se ater à 

opinião dos usuários da contabilidade mediante as mudanças propostas.  

 

No Brasil, o CPC 48 (Instrumentos Financeiros) faz a correlação com a norma 

IFRS 9.  

2.4.1 Histórico da IFRS 9 

Conforme comentado por Sayed et al. (2013), em novembro de 2009 o IASB 

emitiu a primeira parte da IFRS 9 em resposta às críticas atribuídas à contabilidade 

no agravamento da crise financeira de 2008. O projeto da IFRS 9 foi dividido em três 

etapas, sendo a primeira sobre a classificação e mensuração de ativos financeiros, a 

segunda sobre os requisitos relativos à classificação e mensuração de passivos 
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financeiros (emitida em outubro de 2010) e a terceira parte o Conselho adicionou o 

capítulo sobre Hedge Accounting em 2013 e por fim, a emissão final e completa da 

norma foi realizada em 2014.  

Em relação à vigência, a IFRS 9 (2014, cap. 7) estabelece que "uma entidade 

aplicará esta Norma para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 

2018.  A aplicação antecipada é permitida."  

2.4.2 Classificação e Mensuração dos ativos 

A IFRS 9 possui três categorias de classificações dos ativos financeiros: I. 

custo amortizado, II. valor justo por meio dos outros resultados abrangentes, III. 

valor justo por meio do resultado; definidos em função do modelo de negócio da 

companhia para a gestão de ativos, das características dos instrumentos financeiros 

e dos tipos de instrumento (instrumento de dívida ou instrumento de patrimônio). Na 

IFRS 9, o ativo financeiro é classificado em uma dessas três categorias no seu 

reconhecimento inicial e poderá ser reclassificado apenas se o objetivo do modelo 

de negócio da entidade mudar.  

De acordo com a IFRS 9 (2014, cap. 4.1), os ativos financeiros devem ser 

classificados a custo amortizado, se: 

o ativo financeiro for mantido dentro de um modelo de negócios cujo 

objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa 

contratuais e os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em 

datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente 

pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 

 

Ou seja, devem atender o critério de somente pagamento de principal e juros 

e que seja mantido com objetivo de obter fluxos de caixa contratuais, assim 

recebendo pagamentos de principal e juros durante a vida dos instrumentos.   

Em relação à categoria de valor justo por meio dos outros resultados 

abrangentes, a IFRS 9 (2014, cap. 4.1) determina que para um ativo financeiro 

receber tal classificação deverá atender aos critérios: 

o ativo financeiro for mantido dentro de um modelo de negócios cujo 

objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais 

quanto pela venda de ativos financeiros e os termos contratuais do ativo 

financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que 

constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros sobre o valor do 

principal em aberto. 
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E referente à última categoria, valor justo por meio do resultado, a norma 

IFRS 9 (2014, cap. 4.1) explica que um ativo financeiro poderá ser classificado e 

mensurado nesta categoria se assim reduzir ou eliminar de modo considerável 

inconsistências provenientes de mensuração ou de reconhecimento ("descasamento 

contábil") que se classificado em outra categoria "poderia resultar da mensuração de 

ativos ou passivos ou do reconhecimento de ganhos e  perdas nesses ativos e 

passivos em bases diferentes.". 

 Quando o ativo financeiro atende ao critério de apenas principal e juros, é 

necessário que se faça uma avaliação do modelo de negócio. Segundo Pereira 

(2016): “O teste de modelo de negócio tenta determinar as razões para deter 

instrumentos financeiros dentro do contexto das operações globais da entidade e 

estratégia de negócios.”.  

A IFRS 9 (2014, Cap. 4.4) permite que se reclassifique os ativos financeiros 

somente se a "entidade mudar seu modelo de negócios para a gestão de ativos 

financeiros, reclassificará todos os ativos financeiros afetados". Além disso, a 

entidade deve aplicar a reclassificação a partir da data de reclassificação e não deve 

reapresentar quaisquer ganhos ou perdas ou juros reconhecidos posteriormente.  

Em relação à mensuração, a norma IFRS 9 (2014, cap. 5.1) indica que, o 

reconhecimento inicial (exceto por contas a receber) deve ser realizado ao valor 

justo mais ou menos os custos das transações que sejam diretamente relacionados 

à aquisição ou emissão do ativo financeiro para os ativos ou passivos financeiros 

que não sejam ao valor justo por meio do resultado.  

De acordo com a IFRS 9 (2014, cap. 5.2), após o reconhecimento inicial, o 

ativo financeiro deverá ser mensurado por uma das três opções que a IFRS 9 

determinou (custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes 

ou valor justo por meio do resultado). 

2.5 ESTUDOS ANTERIORES 

Em um artigo escrito por Sayed et. al (2013) no programa de Pós-Graduação 

da FEA/USP, foi realizada uma simulação dos impactos nos cinco maiores bancos 

do Brasil com a adoção da IFRS 9 e foi concluído que, os maiores impactos seriam 
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nos bancos estatais (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), dado posição das 

provisões abaixo do esperado ou por características das carteiras desses bancos. 

Um dos principais aspectos analisado no artigo foi a reclassificação da 

categoria "disponíveis para venda" para "valor justo por meio do resultado" que, 

através das simulações realizadas demonstrou uma variação significativa, dado "o 

efeito ser reconhecido no resultado e não mais no patrimônio.". 

Macedo (2018) realizou um estudo sobre trabalhos acadêmicos realizados no 

Brasil e no exterior sobre os impactos da IFRS 9 e concluiu através de análise 

bibliométrica que a implantação da norma que substitui a IAS 39 provocaria 

impactos nos resultados financeiros das empresas dado às novas reclassificações e 

à nova análise sobre impairment. 

Na dissertação de mestrado de Almeida (2010) verificou-se os impactos nos 

indicadores de rentabilidade e prudenciais dos bancos brasileiros com a introdução 

da IFRS 9, focando nas reclassificações entre as categorias. O estudo concluiu que 

haveria variação significativa em alguns indicadores como ROA, ROE e Índice de 

Basileia) após análise de uma amostra relativa aos 50 maiores bancos do Sistema 

Financeiro Nacional em 2008.  

Almeida (2010) ainda concluiu que, "a IFRS 9 é mais restritiva quanto às 

reclassificações e possui menos margem para o seu uso para fins de gerenciamento 

de resultados, quando comparada à IAS 39 após emenda de 2008.", ou seja, a nova 

norma poderia trazer maior clareza em relação ao gerenciamento de resultados das 

entidades. 

Em um trabalho feito por Benjamim (2018), constatou-se que o Sistema 

Financeiro Nacional teria impactos positivos como eficiência, compreensibilidade, 

confiabilidade e clareza das demonstrações financeiras, mas também foi 

considerado o custo da transição na implementação da norma IFRS 9 como um 

ponto negativo. Também se concluiu que a nova norma afeta principalmente as 

instituições financeiras, pois são os principais detentores de instrumentos 

financeiros.  

Huian (2012) comenta em seu trabalho que, em uma pesquisa realizada pelo 

CFA (Chartered Financial Analyst) em dezembro de 2009, 47% dos entrevistados 

concordam que a IFRS 9 contribuiu para melhora na tomada de decisão, 22% não 

concordaram e 31% foram neutros. Também foi questionada a complexidade da 
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norma, em que 37% responderam que a IFRS 9 está menos complexa que a IAS 39, 

28% se opuseram e 35% foram neutros. 

A autora concluiu que: "Os resultados da pesquisa mostraram que os 

entrevistados perceberam uma certa melhora na contabilidade dos instrumentos 

financeiros após o lançamento da IFRS 9...", mas que poderiam ter sido feitas 

mudanças mensuráveis. O artigo citado foi realizado antes da implantação da IFRS 

9, por isso o tema ainda era recente e os impactos imensuráveis, dado que 

dependeria da singularidade das entidades.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste estudo foi utilizado o método de pesquisa descritiva. Para Vergara 

(2000), a pesquisa descritiva apresenta características de certa população ou de 

algum fenômeno e pode também firmar correlações entre variáveis e definir sua 

natureza. Além disso, Raupp e Beuren (2006) detalham que "a pesquisa descritiva 

configura-se como um estudo intermediário entre a pesquisa exploratória e a 

explicativa" sendo assim, "descrever significa identificar, relatar, comparar, entre 

outros aspectos.".  

Para Andrade (2002), citado por Raupp e Beuren (2006), "a pesquisa 

descritiva preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e 

interpretá-los, e o pesquisador não interfere neles.", assim como realizado neste 

estudo. 

A fim de explanar os impactos da transição da norma IAS 39 para IFRS 9 no 

que tange à classificação e mensuração dos instrumentos financeiros, foi realizada 

uma pesquisa documental das demonstrações financeiras emitidas pelas instituições 

financeiras no ano de 2018. Neste sentido, conforme Lakatos e Marconi, (2003, p. 

174) “a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está 

restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 

primárias”.    

De acordo com Raupp e Beuren (2006), "a pesquisa documental pode 

integrar o rol de pesquisas utilizadas em um mesmo estudo" e "sua notabilidade é 

justificada no momento em que se podem organizar informações que se encontram 

dispersas, conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta.". 

Além do estudo documental, também foi realizada revisão bibliográfica, 

utilizadas fontes primárias e secundárias de informações como artigos, as normas 

IAS 39 e IFRS 9 e relatórios relacionados ao tema. Para Manzo (1971:32), a 

bibliografia pertinente “oferece meios para definir, resolver, não somente problemas 

já conhecidos, mas também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente” (MANZO, 1971 apud LAKATOS e MARCONI 2003).   

Conforme Creswell (2007, p.88) a pesquisa qualitativa é exploratória e os 

pesquisadores podem explorar um tópico quando a base teórica é pouco conhecida, 

assim como a IFRS 9 no Brasil, por isso o estudo será classificado como qualitativo. 
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Para Raupp e Beuren (2006), "na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais 

profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado". Além disso, Raupp e 

Beuren (2006) destacam que este tipo de pesquisa é comum na contabilidade dado 

que apesar de envolver números, é uma ciência social, "o que justifica a relevância 

do uso da abordagem qualitativa". 

Este trabalho parte da premissa de que, a implementação da IFRS 9 no Brasil 

gerou impactos favoráveis em relação à qualidade da informação divulgada nas 

demonstrações financeiras e nos processos para definição das categorias dos 

instrumentos através do teste de SPPI.   

3.1  COLETA DE DADOS 

Foram analisadas as demonstrações financeiras de nove das maiores 

instituições financeiras em termos de ativos de acordo com ranking divulgado pela 

revista Valor Econômico pelo "Valor 1000" em 2018, dado que as demonstrações 

financeiras que possuem a divulgação dos impactos provenientes da IFRS 9 foram 

submetidas neste mesmo ano.  

Os dados coletados foram obtidos dos sites de Relações com Investidores de 

cada instituição. Analisando as demonstrações financeiras consolidadas em IFRS de 

2017 e 2018, apenas a Caixa Econômica Federal, que se encontrava na 4º posição 

do ranking da revista Valor Econômico, não publicou suas demonstrações 

financeiras consolidadas em IFRS até o momento da elaboração e apresentação 

deste trabalho.  

Em relação às limitações da pesquisa, pode-se considerar a ausência da 

divulgação das demonstrações financeiras em IFRS da Caixa Econômica Federal 

para o ano de 2018, dado que os dados do banco estatal trariam ganhos para as 

análises e para os comparativos. 
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4 ANÁLISE DE DADOS 

Analisando as demonstrações financeiras dos bancos selecionados, é notória 

a preocupação em relação às mudanças relacionadas à perda por impairment que a 

IFRS 9 traz em contrapartida à IAS 39. Todos os bancos analisados apresentaram 

notas explicativas sobre a transição das normas, mas as informações sobre as 

classificações e mensurações realizadas em suas carteiras, não foram apresentadas 

com grau de qualidade satisfatório. 

O Banco Itaú através das demonstrações financeiras consolidadas em IFRS 

emitidas sobre a data-base 31/12/2018 sinaliza que as principais mudanças 

identificadas com a transição da norma IFRS 9 são relacionadas à classificação e 

mensuração e redução ao valor recuperável de ativos financeiros e explica o teste 

SPPI (Solely Payments of Principal and Interest – Somente Pagamento de Principal 

e Juros), as três classificações de ativos e seus principais movimentos em cada uma 

em forma de texto, explicando de maneira generalizada os saldos anteriormente 

classificados pela IAS 39 e após análise classificados pela IFRS 9. 

Especificamente sobre as classificações e mensurações realizadas na 

transição para a IFRS 9, as demonstrações financeiras do Banco Itaú não trazem 

detalhes como quais seriam os principais ativos classificados a custo amortizado ou 

a valor justo, quais ativos foram reclassificados e porque mudaram para tal 

classificação da IFRS 9, de modo que essas informações proporcionariam uma 

análise mais detalhada sobre os impactos da nova norma em relação aos ativos 

financeiros. 

O Banco do Brasil, disserta de maneira sucinta sobre as novas classificações 

da IFRS 9, assim como seu quadro sobre a transição para a norma IFRS 9 em que 

demonstra os saldos dos ativos classificados de acordo com a IAS 39 e os ativos 

classificados pela IFRS 9 com alguns ajustes de perda esperada e reclassificações 

sem detalhes, como por exemplo, o motivo das reclassificações, quais os principais 

ativos financeiros reclassificados e quais ativos sofreram ajustes de perda esperada. 

Ao analisar as demonstrações financeiras do Banco Bradesco, nota-se que há 

uma nota específica para tratar o processo de transição para a IFRS 9 e nela o 

banco traz um resumo breve sobre as novas classificações e comenta sobre 

instrumentos de patrimônio (ações, por exemplo) que antes eram classificados como 
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disponível venda e que para a nova norma seriam então classificados como valor 

justo em outros resultados abrangentes. Um ponto positivo é que o Bradesco em 

sua nota de rodapé da tabela de transição da norma comenta que as principais 

reclassificações são oriundas dos produtos de debêntures e notas promissórias que 

saíram de disponível para venda para o custo amortizado, ou seja, detalhes que 

outros bancos não apresentaram em suas demonstrações financeiras. 

Nas demonstrações financeiras do Banco Santander, há uma sessão sobre 

adoção de novas normas. Nela encontra-se parte da explicação sobre a IFRS 9 em 

relação ao reconhecimento e mensuração inicial, em que o banco explica quais itens 

são reconhecidos na data em que nascem. Além disso, o Santander comenta sobre 

a classificação dos ativos financeiros, modelo de negócio e explica o que é 

considerado para determinar se os fluxos de caixa contratuais se referem a somente 

pagamentos de principal e juros, fato que se pode considerar como uma explicação 

adicional ao leitor da demonstração sobre como funciona o processo de 

classificação e mensuração dos ativos financeiros da instituição. 

De fato, as demonstrações financeiras do Banco Santander possuem 

explicações que podem ensinar o leitor sobre a IFRS 9 e detalhes de como a 

transição foi realizada e de que forma os itens afetaram as carteiras do banco. 

O Banco Safra, assim como o Banco Santander, explica em suas 

demonstrações financeiras quais itens são considerados no teste de SPPI (Solely 

Payments of Principal and Interest – Somente Pagamento de Principal e Juros) e 

comenta sobre as novas classificações e suas respectivas mensurações na nova 

norma. Há, ainda, um tópico específico sobre instrumentos derivativos e seu uso 

pelo Safra, dentre outros itens da IFRS 9. 

O Banco BTG em suas demonstrações financeiras deixa explícito que as 

principais mudanças provenientes da IFRS 9 são relacionadas à classificação e 

mensuração de ativos financeiros, mas traz pouca informação em relação ao seu 

balanço e sua carteira, bem como quais os principais impactos dessas mudanças. O 

seu quadro de transição da norma traz apenas reclassificações sem informações 

adicionais. 

Já o Banco Sicoob deixa explícito que as principais mudanças são 

relacionadas ao reconhecimento das provisões para perdas esperadas e a 

classificação e mensuração de instrumentos financeiros. Sobre a sua própria 
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carteira, o banco comenta que após o teste de SPPI (Solely Payments of Principal 

and Interest – Somente Pagamento de Principal e Juros), as carteiras de títulos e 

valores mobiliários, de empréstimos e recebíveis e de adquirência foram 

classificados pelo custo amortizado e que não houve instrumentos financeiros 

classificados como valor justo em outros resultados abrangentes. 

O Banco Votorantim em uma nota de rodapé explica que as remensurações 

apresentadas no quadro da transição da norma IFRS 9 referem-se ao complemento 

de perdas por redução ao valor recuperável e ao ajuste ao valor justo de ativos 

financeiros que foram reclassificados e respectivos efeitos tributários. Além dessas 

informações, as demonstrações financeiras do banco trazem itens sobre as 

mudanças da norma, mas sem informações adicionais sobre os impactos em sua 

carteira ou quais instrumentos financeiros foram mais impactados. 

Por fim, o Banco Sicredi em sua tabela de transição para norma IFRS 9 traz 

apenas "ajustes" em que não se comenta se são reclassificações, remensurações 

ou ajustes referentes ao impairment e divulga pouca informação referente à IFRS 9. 

Nenhum dos bancos analisados reapresentaram números comparativos de 

acordo com as informações contidas nas demonstrações financeiras, pois a norma 

IFRS 9 isenta a comparabilidade, em relação à transição. 

Na estrutura das demonstrações financeiras, as instituições divulgaram textos 

explicativos sobre a IFRS 9, referentes à classificação e mensuração de 

instrumentos financeiros, sobre o novo modelo de avaliação de perda por 

impairment baseado na perda esperada e a respeito da designação do hedge 

contábil.  

No que tange às classificações e mensurações dos ativos, existe um quadro 

demonstrativo comumente intitulado como “Transferência de ativos financeiros” em 

que são segregados saldos iniciais de acordo com a IAS 39, reclassificações, 

remensurações, ajustes de impairment e o saldo final das carteiras de acordo com 

as classificações da IFRS 9.   

Orientado pelo artigo de Fernandes et al. (2010), para as análises das 

demonstrações financeiras foram atribuídas pontuações para os itens analisados, 

sendo zero (0) para quando não há evidência alguma, um (1) para quando há 

evidência, mas sem detalhes e dois (2) para quando há evidência com detalhes. 
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Sendo assim, resultou-se em um ranking das informações divulgadas em relação à 

qualidade e clareza.  

Tabela 1 — Ranking das demonstrações financeiras sobre a IFRS 9 

Bancos 

Emite DF 
em IFRS 
para o 

período 
analisado 

Reclassificações Remensurações 
Ajustes 
de PDD 

 
Consistência 

dos 
números 

Utiliza 
termos 
da IFRS 

9 

RANKING 
final 

Itaú Unibanco 2 1 1 0 2 2 8 

Banco do 
Brasil 

2 1 0 1 1 1 6 

Bradesco 2 2 1 0 1 2 8 

Santander 2 1 1 0 2 2 8 

Safra 2 1 1 0 1 1 6 

BTG Pactual 2 1 0 0 2 2 7 

Sicoob 2 1 0 1 1 2 7 

Votorantim 2 1 1 0 1 2 7 

Sicredi 2 0 0 1 1 2 6 

Fonte: A autora (2020)  

Incialmente, a análise do trabalho seria sobre os dez maiores bancos 

brasileiros segundo o ranking da revista Valor Econômico, porém, a Caixa 

Econômica Federal não divulgou suas demonstrações financeiras em IFRS para os 

anos de 2017 e 2018. 

Sobre o tópico “Emite DF em IFRS para o período analisado” todos os bancos 

analisados emitiram as demonstrações financeiras em IFRS para o ano de 2018. 

Em relação às “Reclassificações”, apenas o Banco Sicredi obteve nota zero, 

dado que não apresentou reclassificações em seu quadro de transferência de 

norma; mesmo que não houvesse necessidade de reclassificação, foi considerado 

que as demonstrações financeiras ficariam melhores se fosse dada a informação de 

que o Banco Sicredi não viu necessidade de adotar esse procedimento, o que não 

foi feito nas notas explicativas. O Banco Bradesco obteve nota 2 por incluir uma nota 

de rodapé sobre os principais produtos reclassificados, enquanto os demais bancos 

obtiveram nota 1, pois evidenciaram as reclassificações, mas não detalharam com 

notas de rodapé e/ou observações nas demonstrações financeiras que poderiam 

auxiliar os leitores a entender da melhor forma os critérios utilizados, as principais 

operações impactadas, dentre outras informações.  

Em relação às “Remensurações”, o Banco do Brasil, o BTG Pactual, o Sicoob 

e o Sicredi obtiveram nota zero, pois não demonstraram remensurações na carteira 
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durante a transição da norma e nem comentaram sobre a movimentação não ter 

ocorrido e o seu motivo. Os demais bancos obtiveram nota um, pois não houve 

detalhamento em relação às remensurações realizadas, tema interessante que 

poderia ser mais explorado e detalhado para melhor entendimento de como foram 

realizadas as remensurações, quais carteiras foram mais impactadas etc.  

No item dos “Ajustes de PDD”, somente o Banco do Brasil, o Sicoob e o 

Sicredi obtiveram nota um, pois demonstraram ajustes de perda na carteira, mas 

sem detalhes. Os demais bancos não informaram nada em relação aos ajustes de 

PDD sobre a transição da norma para a IFRS 9.  

O item de “Consistência dos números” considerou a movimentação 

apresentada nos quadros da transição da norma da IAS 39 para IFRS 9 e o saldo 

final das carteiras nas categorias estabelecidas pela IFRS 9. O Banco do Brasil, o 

Bradesco, o Safra, o Sicoob, o Votorantim e o Sicredi obtiveram nota um, dado que 

demonstraram as movimentações e saldo final, mas para estes foi necessário 

considerar o saldo anterior à norma IFRS 9, sem quaisquer explicações ou 

detalhamento para compreensão das movimentações ao saldo final em carteira. Isso 

poderia dificultar o leitor a compreender as movimentações realizadas, dado a falta 

de clareza nos cálculos e saldos a serem considerados. 

Os bancos Itaú Unibanco, Santander e BTG Pactual, de maneira simples 

demonstraram que as movimentações realizadas nas carteiras (reclassificações, 

remensurações e ajustes) levavam ao saldo final em carteira de acordo com a IFRS 

9 de modo explícito e de fácil entendimento.  

E, por fim, no item “Utiliza termos da IFRS 9”, o Banco do Brasil e o Safra 

obtiveram nota um, pois no quadro de transição das normas apresentam títulos não 

estabelecidos na IFRS 9, que pode vir a dificultar o entendimento do quadro e das 

informações apresentadas. Os demais bancos obtiveram nota dois, pois seguiram as 

regras dos termos e classificações mencionadas pela IFRS 9.  

Em uma segunda análise, observando a porcentagem dos valores das 

carteiras segregadas pelas classificações da IFRS 9, nota-se uma tendência em 

relação aos cinco maiores bancos segundo a reportagem da revista Valor 1000 (Itaú 

Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander), as carteiras são concentradas 

em operações classificadas a Custo Amortizado, ou seja, carteiras focadas em 
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instrumentos financeiros com pagamento de principal e juros. Isso pode demonstrar 

que os bancos prezam por uma carteira mais conservadora.   

Na tabela abaixo, nota-se que os valores divulgados nos quadros de 

“Transferência de ativos financeiros” divulgados nas demonstrações financeiras dos 

bancos em 2018 segregados de acordo com as classificações que a IFRS 9 traz é 

muito semelhante aos valores encontrados no balanço patrimonial de cada banco do 

mesmo ano analisado. Os percentuais dos títulos classificados a valor justo (valor 

justo por meio do resultado – VJR e valor justo em outros resultados abrangentes – 

VJORA) são próximos dos percentuais das linhas de Títulos e Valores Mobiliários – 

TVM dos balanços patrimoniais, assim como os títulos classificados a custo 

amortizado – CA se assemelham às carteiras de crédito.  

Na coluna “Demais ativos” foram incluídas linhas do balanço como 

Disponibilidades, Depósitos Compulsórios, Investimentos em Coligadas e 

Controladas, Imobilizado, Ativos fiscais, Ativos intangíveis, Impostos, dentre outros.  

Tabela 2 — Comparativo: Classificação segundo a IFRS 9 e os Balanços Patrimoniais 

 
IFRS 9 Balanço Patrimonial 

BANCOS VJR VJORA 
∑ Valor 
Justo 

CA TVM 
Carteira 

de 
crédito 

Demais 
ativos 

∑ Carteira 
de crédito e 

demais 
ativos 

Itaú Unibanco 22% 4% 26% 74% 23% 63% 14% 77% 

Banco do Brasil 1% 10% 11% 89% 10% 72% 18% 90% 

Bradesco 23% 18% 41% 59% 36% 31% 33% 64% 

Santander 1% 31% 32% 68% 28% 55% 16% 72% 

Safra 48% 0% 48% 52% 22% 41% 37% 78% 

BTG Pactual 65% 1% 66% 34% 46% 24% 30% 54% 

Sicoob 0% 0% 0% 100% 32% 29% 40% 68% 

Votorantim 6% 13% 20% 80% 24% 62% 14% 76% 

Sicredi 9% 6% 15% 85% 10% 59% 31% 90% 

Mediana   26% 74% 24%   76% 

Desvio Padrão   19% 19% 11%   11% 

Fonte: A autora (2020)  

Este achado sugere que a adoção da IFRS 9 pode não ter sido tão complexa 

quanto se esperava, uma vez que pode ser inferido pelos percentuais que as 

classificações anteriores de acordo com as categorias de negócios (TVM, carteira de 



26 

 

 

crédito e demais ativos) são muito semelhantes às classificações da IFRS 9 (VJR, 

VJORA e CA). Os achados deste trabalho sugerem uma refutação, ao menos 

parcial, dos resultados apresentados por Almeida (2010), Macedo (2018) e 

Benjamim (2018). Estudos futuros poderiam corroborar ou refutar resultados 

utilizando outros métodos, amostra e período observado. 

 Os percentuais demonstrados na Tabela 2 são oriundos das notas 

explicativas que divulgaram a transição para norma IFRS 9 e dos Balanços 

Patrimoniais em IFRS, sendo que, nas colunas do título “IFRS 9” os saldos foram 

designados através de uma avaliação, ou seja, classificados pela intenção dos 

instrumentos financeiros nas carteiras dos bancos analisados enquanto os valores 

dos Balanços Patrimoniais demonstram o modelo de negócio de cada banco. 

 Ainda analisando a Tabela 2, pode-se notar que os quatro maiores bancos 

em termos de ativos (Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander) 

possuem carteiras semelhantes em termos de ativos mantidos para negociação e 

ativos mantidos em carteira para coletar fluxos de caixa (principal e juros), que são a 

maioria dos ativos. Já os bancos que possuem maior foco em investimento (Safra e 

BTG Pactual) também se assemelham quando da escolha dos ativos que compõem 

as suas carteiras. Nestes bancos, há uma tendência dos seus ativos serem 

mensurados pelo valor justo. Em compensação, os bancos voltados às cooperativas 

de crédito (Votorantim, Sicoob e Sicredi), têm seus ativos mensurados pelo custo 

amortizado. Dessa forma, nota-se, que o modelo de negócio dos bancos influencia 

diretamente em suas carteiras de ativos. 

Quando analisados os percentuais de desvio padrão e da média das 

operações classificadas pelo valor justo versus as operações de TVM demonstradas 

nos balanços patrimoniais e as operações classificadas pelo custo amortizado 

versus as operações de crédito e os demais ativos demonstrados nos balanços 

patrimoniais na Tabela 2, nota-se que há uma proximidade relevante no 

comparativo, podendo levar o usuário das demonstrações financeiras a crer que as 

classificações dos ativos para a IFRS 9 estão ligadas ao modelo de negócio 

analisado nos balanços patrimoniais das instituições. 

Ao contrário do artigo de Sayed et al. (2013) que sugere maiores impactos 

nos bancos estatais, este estudo demonstra que os bancos com maiores impactos 

foram na realidade, os bancos privados dado que possuem uma carteira mais 
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diversificada em comparação com os bancos estatais como Banco do Brasil, que 

detém 89% da sua carteira mensurada pelo custo amortizado. 

Na avaliação realizada sob as demonstrações financeiras em IFRS 

divulgadas pelos bancos selecionados, não foram destacados impactos nos 

resultados financeiros causados pela IFRS 9, como sugere o estudo bibliométrico de 

Macedo (2018). Outros estudos futuros podem vir a afirmar essa tese para outros 

segmentos, apesar do segmento bancário ser o que mais possui ativos financeiros. 

Em relação à complexidade, como demonstrado no estudo de Huian (2012), a 

IFRS 9 pode ter dois vieses de complexidade: (i) do que a norma em si propõe e 

explica; e (ii) sobre a aplicação prática do que é sugerido na norma. No primeiro 

caso, é possível que se encontrem dificuldades e dúvidas quanto a questões sobre 

demonstrações financeiras, por exemplo, as quais não possuem nenhuma sugestão 

específica sobre o que deveria ser demonstrado nos documentos financeiros. O 

segundo viés de complexidade, seria sobre a norma IFRS 9 ser mais simples de se 

aplicar quando comparada à IAS 39, eliminando subjetividades no processo, 

estabelecendo o SPPI (Solely Payments of Principal and Interest – Somente 

Pagamento de Principal e Juros) para determinação do modelo de negócio, 

classificações financeiras claras e objetivas, ou seja, em relação aos termos práticos 

a norma IFRS 9 mostrou ser menos complexa que a IAS 39. 
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5 CONCLUSÃO 

Os impactos da IFRS 9 foram observados através das reclassificações, 

remensurações e ajustes realizados pelos bancos, divulgados nas demonstrações 

financeiras. Além disso, foi realizada a comparação entre as carteiras classificadas 

de acordo com a IFRS 9 e os saldos dos balanços patrimoniais, a fim de demonstrar 

que as informações apresentadas eram conciliáveis, ou seja, a classificação dos 

ativos financeiros transparece o modelo de negócio da instituição.  

 Pouco se comenta sobre o teste de SPPI (Solely Payment of Principal and 

Interest - Somente Pagamento de Principal e Juros) nas demonstrações financeiras 

apesar da importância deste teste no processo de determinação da classificação dos 

ativos financeiros das entidades como um todo.  

 Além disso, em relação ao objetivo do trabalho em analisar se haveria 

diferentes impactos entre os diferentes tipos de instituições financeiras analisadas, 

conclui-se que o impacto ocorreu de maneira diferente dado o modelo de negócio de 

cada instituição (bancos comerciais, públicos, voltados à investimentos etc.).  

 Ao analisar as demonstrações financeiras emitidas pelos nove maiores 

bancos do Brasil, em termos de ativo, nota-se que a transição da norma IAS 39 para 

a IFRS 9 não teve regras específicas e nem padrões utilizados sob a ótica das 

demonstrações, deixando assim a qualidade da informação apresentada abaixo do 

esperado. Tal conclusão resulta da constatação de que a maioria dos bancos 

apresentaram informações incompletas em relação às classificações e 

mensurações, sobretudo quando se compara tais informações aos dados 

apresentados sobre o tema de impairment que também faz parte da norma IFRS 9 e 

foi bastante explorado nas demonstrações financeiras das instituições analisadas.   

 No ranking realizado após as análises dos pontos elencados para o trabalho, 

os bancos com a maior nota foram o Itaú Unibanco e Banco Santander que se 

destacaram pela qualidade do quadro demonstrativo divulgado nas notas 

explicativas, que foi apresentado com clareza e consistência. Também merece 

destaque o Banco Bradesco pelo detalhamento sobre as reclassificações realizadas 

na transição da norma. Os demais bancos apresentaram quadros com as 

informações da transição das normas, porém com menor grau de simplicidade no 
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entendimento, baixa consistência entre os números e pouca ou nenhuma informação 

adicional que auxiliasse o leitor em uma melhor compreensão do conteúdo.   

 A norma IFRS 9 não é simples de se interpretar, por isso seria de suma 

importância que os bancos dessem mais detalhes sobre a transição, visto que houve 

impactos financeiros nas carteiras e que como demonstrado no trabalho, através das 

classificações das carteiras pode-se compreender melhor o modelo de negócio do 

banco e o seu perfil de investimento. Além disso, pode-se notar uma tendência 

quando falamos dos bancos múltiplos, bancos focados em investimentos e bancos 

voltados ao crédito como as cooperativas de crédito.   

 As análises realizadas neste trabalho respondem à questão de pesquisa, 

dado que os impactos da IFRS 9 nas classificações dos ativos financeiros das nove 

maiores instituições financeiras do Brasil em 2018, ano em que se tornou obrigatória 

a utilização da norma, foram em alguns casos mudança da classificação da carteira 

por melhor adequação ou mudança do modelo de negócio do banco através de 

reclassificações. Alguns bancos realizaram remensurações dos seus ativos e outros 

aplicaram ajustes por impairment em suas carteiras demonstrados através dos 

quadros de transição das normas apresentados nas notas explicativas. Além disso, 

a inclusão do teste de SPPI (Solely Payment of Principal and Interest - Somente 

Pagamento de Principal e Juros) que muda a forma em que as instituições 

classificam os ativos ao adquiri-los em carteira.  

Os achados da pesquisa também sugerem que a IFRS 9 pode não ter sido 

tão complexa quanto se esperava, uma vez que pode ser inferido pelos percentuais 

apurados que as classificações previstas na IAS 39 são muito semelhantes às 

classificações requeridas pela IFRS 9. O principal impacto é no impairment, pois 

antes ele era calculado pela perda incorrida e agora ele é calculado pelas perdas 

incorridas e esperadas, gerando mais perdas para a demonstração do resultado. 

 Para trabalhos futuros, recomenda-se uma análise com range maior de 

bancos ou outro segmento que publique as demonstrações financeiras em IFRS, 

bem como análises estatísticas em relação ao comparativo das classificações das 

carteiras e das linhas do balanço patrimonial.    
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