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2 Modelo de divulgação para mudança nas principais políticas contábeis 

Sobre a publicação 
Conteúdo 

Este modelo de divulgação foi produzido e adaptado para a língua portuguesa pelo IFRS Desk do Departamento de 

Práticas Contábeis da KPMG no Brasil com base no modelo internacional de demonstrações financeiras intermediárias 

(Guide to condensed interim financial statements) da KPMG International Standards Group (parte da KPMG IFRG Limited) 

com o objetivo de auxiliar as entidades na preparação e apresentação da nota sobre mudança nas principais políticas 

contábeis presente nas demonstrações financeiras intermediárias em acordo com a CPC 21/IAS 34 Demonstrações 

Intermediarias.  

Esta publicação aborda a aplicação de CPC/IFRS ilustrando um possível formato para a nota de mudança nas principais 

políticas contábeis nas demonstrações financeiras de uma empresa multinacional fictícia e que pode ser aplicada de uma 

forma geral para empresas em diferentes linhas de negócios. Desta forma, a nota sobre mudança nas principais politicas 

contábeis, destacada e adaptada nesta publicação, parte do cenário de uma empresa que já vem aplicando o CPC/IFRS há 

algum tempo não sendo, assim, uma adoção inicial. 

Esta publicação pressupõe que a entidade fictícia: 

- opta por emitir demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o CPC 21/IAS 34; 

- já emitiu as demonstrações financeiras anuais e os usuários das demonstrações financeiras intermediárias terão acesso às 

últimas demonstrações financeiras anuais; 

- fornece apenas atualizações significativas às informações que foram reportadas nas notas das últimas demonstrações 

financeiras anuais; 

- prepara suas demonstrações financeiras intermediárias em base consolidada; 

- aplica as mesmas políticas contábeis daquelas aplicas na última demonstração financeira anual, exceto se mencionado o 

contrário. 

 

O que é novo neste ano? 

CPC 06 (R2) / IFRS 16 

O CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos substitui os requerimentos do CPC 06 (R1)/IAS 17 e interpretações relacionadas e é 

aplicável para entidades com um período de reporte anual com início em ou após 1º de janeiro de 2019. 

Embora não haja novas divulgações introduzidas pelo CPC 06 (R2)/IFRS 16 que são explicitamente requeridas nas 

demonstrações financeiras intermediárias, as entidades deverão aplicar um julgamento significativo na determinação de 

divulgações adicionais necessárias para atingir os objetivos do CPC 21/IAS 34 - isto é, assegurar que as demonstrações 

financeiras intermediárias incluam todas as informações relevantes para a compreensão de quaisquer mudanças significativas 

desde a última data de divulgação anual e a situação financeira e o desempenho de uma entidade durante o período 

intermediário. 

Divulgações da natureza e efeitos das mudanças nas políticas contábeis:  

O CPC 21/IAS 34 exige que a entidade divulgue a natureza e o efeito das mudanças nas políticas contábeis. Contudo, não 

disponibiliza guia específico de como a entidade irá atingir este objetivo. As entidades podem, desta forma, considerar as 

divulgações de transição requeridas e especificadas no CPC 06 (R2)/IFRS 16 e aquelas descritas no parágrafo 28 do CPC 

23/IAS 8 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro ao fornecer divulgações sobre a natureza e o efeito 

de mudanças nas políticas contábeis como resultado da adoção do CPC 06 (R2)/FRS 16 nas demonstrações financeiras 

intermediárias.  

As divulgações podem variar dependendo do método de transição escolhido pela entidade. Por exemplo, as entidades que 

aplicam o CPC 06 (R2)/IFRS 16 pelo método retrospectivo completo são obrigadas a seguir os requerimentos de divulgação do 

CPC 23/IAS 8 nas demonstrações financeiras anuais (ou no conjunto completo de demonstrações financeiras intermediárias), 

enquanto aquelas que aplicam o método retrospectivo modificado estão isentas de fornecer as divulgações exigidas pelo 

parágrafo 28 (f) do CPC 23/IAS 8, mas são obrigadas a fornecer as divulgações incluídas no parágrafo C12 do CPC 06 (R2)/IFRS 

16 em tais demonstrações. 

A Nota 4, apresentada neste documento ilustra uma possível maneira de apresentar estas divulgações requeridas.  
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Divulgações recorrentes:  

Divulgações “usuais do negócio” requeridas pelo CPC 06 (R2)/IFRS 16 não são explicitamente exigidas nas demonstrações 

financeiras intermediárias, assim, é necessário julgamento para determinar quais informações são relevantes para a 

compreensão da posição financeira e do desempenho de uma entidade durante o período intermediário.  

O nível adequado de divulgação dependerá de fatos e circunstâncias específicos de cada entidade, a medida em que ela é 

afetada pelas novas normas e também quanto a expectativas dos reguladores, se for o caso. 

Outras novas normas  

O Appendix I fornece uma lista abrangente de todos as novas normas, distinguindo entre aquelas que são efetivas para uma 

entidade com um período anual iniciando em 1º de janeiro de 2019 e aquelas com uma data de vigência posterior. 

Exceto pela IFRS 16, o Grupo não possui transações que seriam afetadas pelas novas normas ou suas políticas contábeis já 

estão consistentes com os novos requerimentos. Assim, esses novos requerimentos não são ilustrados neste guia. 

 

Explicando a mudança 

Com a aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS 16 em 2019, as demonstrações financeiras intermediárias são a primeira oportunidade 

para comunicar a natureza e o efeito da mudança após a data da aplicação inicial e atualizar as informações porventura 

fornecidas antes da transição. Qualidade e clareza nas explicações das mudanças nas políticas contábeis são fundamentais. 

Além disso, a divulgação dos principais julgamentos e estimativas será útil para os investidores. As entidades devem abraçar 

esa oportunidade de explicar melhor essa mudança. 

Referências e abreviações 
As referências foram incluídas no lado esquerdo da margem deste guia com o objetivo de identificar a fonte de origem 

da informação da norma. Em geral, as referências são para apresentação e divulgações requeridas. 

A nota de mudança nas principais políticas contábeis nas demonstrações financeiras intermediárias também contêm 

referências à nossa publicação Insights into IFRS - 15a edição 2018/19. 

 

Algumas abreviações usadas: 

EBITDA 

VJORA 

VJR 

NCI 

Notas 

ORA 

Resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização 

Valor justo através de outros resultados abrangentes 

Valor justo através do resultado 

Participação de não controladores 

Notas às demonstrações financeiras intermediárias 

Outros resultados abrangentes 
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4 Modelo de divulgação para mudança nas principais políticas contábeis 

 CPC 21.8(e)  IAS 34.8(e) 

  
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas 

(continuação)  
CPC 21.16A(a) IAS 34.16A(a) 4. Mudanças nas principais políticas contábeis

1
 

    
  Com exceção ao descrito abaixo, as políticas contábeis aplicadas nestas demonstrações 

financeiras intermediárias são as mesmas aplicadas nas últimas demonstrações financeiras 

anuais. 

    
  As mudanças nas políticas contábeis também serão refletidas nas demonstrações financeiras 

consolidadas do Grupo para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 

    
  O Grupo adotou inicialmente o CPC 06 (R2)/IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019. Uma série de 

outras novas normas são efetivas a partir desta data, mas não afetam materialmente as 

demonstrações financeiras do Grupo.
2, 3

 

    
  O CPC 06 (R2)/IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no 

balanço patrimonial de arrendatários. Como resultado, o Grupo, como arrendatário, reconheceu 

os ativos de direito de uso que representam seus direitos de utilizar os ativos subjacentes e os 

passivos de arrendamento que representam sua obrigação de efetuar pagamentos de 

arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante às políticas contábeis 

anteriores. 

[CPC 06 (R2).C5 

(b), C7] 

[IFRS 16.C5(b), C7] 
  O Grupo aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospetiva modificada, na qual 

o efeito cumulativo da adoção inicial é reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos 

lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019. Portanto, a informação comparativa apresentada 

para 2018 não foi reapresentada - ou seja, é apresentada conforme anteriormente reportado de 

acordo com o CPC 06/ IAS 17 e interpretações relacionadas. Os detalhes das mudanças nas 

políticas contábeis estão divulgados abaixo. 

      (a) Definição de arrendamento 

    
  Anteriormente, o Grupo determinava, no início do contrato, se o mesmo era ou continha um 

arrendamento sob o ICPC 03/IFRIC 4 - Aspectos Complementares das Operações de 

Arrendamento Mercantil. O Grupo agora avalia se um contrato é ou contém um arrendamento 

baseado na nova definição de arrendamento. De acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, um 

contrato é ou contém um arrendamento se transfere o direito de controlar o uso de um ativo 

identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. 

  

                                                           

CPC 21.16A(a)
 

IAS 34.16A(a), 

Insights 

5.9.220.35
 

1  
Nos termos do parágrafo 16A (a) do CPC 21/IAS 34, uma entidade descreve a natureza e o efeito das 

alterações nas políticas contábeis desde as últimas demonstrações financeiras anuais. Embora os 

requerimentos de apresentação e divulgação de quaisquer novas normas não sejam diretamente aplicáveis à 

preparação de demonstrações financeiras intermediárias, a menos que os novos requerimentos modifiquem o 

próprio CPC 21/IAS 34, o Grupo considerou os requerimentos de divulgação de transição descritos no CPC 

06(R2)/IFRS 16 e os requerimentos de divulgação no parágrafo 28 do CPC 23/IAS 8, quando apropriado. Na 

determinação da natureza e extensão da divulgação, o Grupo também considerou seus fatos e circunstâncias 

específicos e até que ponto ele é afetado pela nova norma. O parágrafo C12 do CPC 06 (R2)/IFRS 16 fornece 

uma isenção específica da aplicação do parágrafo 28 (f) do CPC 23/IAS 8 quando uma entidade opta por aplicar 

o CPC 06 (R2)/IFRS 16 usando a abordagem retrospectiva modificada. 

A divulgação fornecida nesta nota ilustra uma possível maneira de atingir os objetivos do CPC 21/IAS 34. É 

apenas um exemplo que reflete os negócios do Grupo e pode não representar a natureza e os efeitos das 

mudanças para outras entidades. Para fins ilustrativos, esse exemplo foi não leva em conta a materialidade das 

divulgações. 

Para ilustrações adicionais da adoção inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16, consulte o Guide to annual financial 

statements – IFRS 16 Leases supplement.
 

 

CPC 21.16A(a)
 

IAS 34.16A(a) 2  Este guia ilustra apenas as alterações nas políticas contábeis resultantes da adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16.. 

Embora não ilustrado neste guia, uma entidade deve divulgar a descrição da natureza e do efeito de qualquer 

mudança nas políticas contábeis resultante da aplicação dessas alterações, dependendo da materialidade.
 

 

  3  A política contábil do Grupo existente para tratamentos de incertezas nos impostos sobre o lucro é consistente 

com os requerimentos da IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lucro, que entrou em 

vigor em 1º de janeiro de 2019. Se a política de uma entidade for alterada na adoção da IFRIC 23 - por exemplo 

porque a entidade contabilizava as incertezas dos impostos sobre o lucro de acordo com o CPC 25/IAS 37,  ela 

deveria considerar fornecer outras divulgações conforme o parágrafo 16A (a) do CPC 21/IAS 34.
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5 Modelo de divulgação para mudança nas principais políticas contábeis 

 CPC 21.8(e)  IAS 34.8(e) 

  
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas 

(continuação)  
CPC 21.16A(a) 

IAS 34.16A(a) 4. Mudanças nas principais políticas contábeis (continuação) 

    (b)   (a) Definição de arrendamento (continuação) 

[CPC 06 (R2).C4] [IFRS 16.C4] 
  Na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16, o Grupo optou por aplicar o expediente prático de 

manter a avaliação de quais transações são arrendamentos. O Grupo aplicou o CPC 06 

(R2)/IFRS 16 somente a contratos que foram previamente identificados como arrendamentos. 

Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06 

(R1)/IAS 17 e o ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados. Por conseguinte, a nova definição de 

arrendamento de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16 foi aplicada apenas a contratos celebrados 

ou alterados em ou após 1º de janeiro de 2019. 

    
  No início ou na reavaliação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o 

Grupo aloca a contraprestação do contrato a cada componente de arrendamento e não-

arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para arrendamentos de 

imóveis nas quais é um arrendatário, o Grupo optou por não separar os componentes que não 

são de arrendamento e os contabilizará como um único componente de arrendamento. 

    (b)   (b) Como arrendatário 

    
  
O Grupo arrenda muitos ativos, incluindo imóveis, equipamentos de produção e equipamentos 

de TI. 

    
  
Como arrendatário, o Grupo classificava anteriormente arrendamentos operacionais ou 

financeiros com base em sua avaliação sobre se o arrendamento transferiu substancialmente 

todos os riscos e benefícios da propriedade. De acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, o Grupo 

reconhece os ativos de direito de uso e os passivos de arrendamento para a maioria dos 

arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos são registrados no balanço patrimonial. 

[CPC 06 (R2).60] [IFRS 16.60] 
  
No entanto, o Grupo optou por não reconhecer os ativos de direito de uso e os passivos de 

arrendamento para alguns arrendamentos de ativos de baixo valor (por exemplo, equipamentos 

de TI). O Grupo reconhece os pagamentos associados a esses arrendamentos como despesa 

pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 

[CPC 06 (R2).47, 

53] 

[IFRS 16.47, 53] 
  
O Grupo apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade de 

investimento como "imobilizado", na mesma linha que apresenta ativos da mesma natureza que 

são de sua propriedade. Os ativos de direito de uso que atendem à definição de propriedade 

para investimento são apresentados na linha de propriedade para investimento. Os valores 

contábeis dos ativos de direito de uso (incluindo ativos anteriormente classificados como 

arrendamentos financeiros) são os seguintes: 

    
  

 Em milhares de Reais Imóveis Equipamentos 

Imobilizado 

Total 

Propriedade 

para 

investimento 

    
  
Em 1º de Janeiro de 2019  2.181 1.972 4.153 150 

    
  
Em 31 de Março de 2019  1.919 2.030 3.949 150 

    
  O Grupo apresenta passivos de arrendamento em "empréstimos e financiamentos" no balanço 

patrimonial. 

    
  (i) Políticas contábeis significativas 

    
  O Grupo reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início 

do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e 

subsequentemente pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas ao valor 

recuperável, e ajustado por certas remensurações do passivo de arrendamento. Quando um 

ativo de direito de uso atende à definição de propriedade para investimento, ele é apresentado 

na linha de propriedade para investimento e é inicialmente mensurado pelo custo e 

subsequentemente mensurado pelo valor justo, de acordo com as políticas contábeis do 

Grupo. 
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 CPC 21.8(e)  IAS 34.8(e) 

  
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas 

(continuação)  
CPC 21.16A(a) IAS 34.16A(a) 4. Mudanças nas principais políticas contábeis (continuação) 

    
  (b) Como arrendatário (continuação)  

    
  (i) Políticas contábeis significativas (continuação) 

    
  O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos de 

arrendamento que não foram pagos na data de início, descontados usando a taxa de juros 

implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, a taxa 

de empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa de empréstimo 

incremental como taxa de desconto. 

[CPC 06 (R2).59, 

CPC 26.122] 

[IFRS 16.59, IAS 

1.122] 

  O Grupo aplicou julgamento para determinar o prazo de arrendamento de alguns contratos nos 

que incluem opções de renovação. A avaliação se o Grupo está razoavelmente certo de exercer 

essas opções tem impacto no prazo do arrendamento, o que afeta significativamente o valor 

dos passivos de arrendamento e dos ativos de direito de uso reconhecidos. 

   
  (ii) Transição 

[CPC 06 (R2).C12, 

CPC 23.28] 

[IFRS 16.C12, IAS 

8.28] 

  Anteriormente, o Grupo classificava arrendamentos de imóveis como arrendamentos 

operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Esses arrendamentos incluem as instalações 

de depósito e fábrica. Os arrendamentos geralmente são contratados por um período de 10 

anos. Alguns arrendamentos incluem uma opção de renovação por mais cinco anos após o final 

do período não cancelável. 

Alguns arrendamentos são ajustados por índices inflacionários, como IGP-M ou IPCA. 

    
  Na transição, para arrendamentos classificados como arrendamentos operacionais segundo o 

CPC 06(R1)/IAS 17, os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos 

pagamentos remanescentes, descontados pela taxa de empréstimo incremental do Grupo em 

1º de janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso são mensurados: 

– ao seu valor contábil como se o CPC 06 (R2)/IFRS 16 tivesse sido aplicado desde a data de 

início, descontado pela taxa de empréstimo incremental do arrendatário na data da 

aplicação inicial - o Grupo aplicou esta abordagem ao seu maior arrendamento de imóvel; 

ou 

– ao valor equivalente ao passivo de arrendamento, ajustado pela valor de qualquer 

pagamento antecipado ou acumulado do arrendamento - o Grupo aplicou esta abordagem a 

todas os outros arrendamentos. 

[CPC 06 (R2).C13] [IFRS 16.C13] 
  O Grupo utilizou os seguintes expedientes práticos ao aplicar o CPC 06 (R2)/IFRS 16 aos 

arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com 

o CPC 06/IAS 17. 

– Aplicou a isenção para não reconhecer ativos de direito de uso e passivos para 

arrendamentos com prazo menor que 12 meses.  

– Excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da 

aplicação inicial. 

– Utilizou percepção tardia ao determinar o prazo do arrendamento, se o contrato continha 

opções para estender ou rescindir o contrato de arrendamento. 

    
  O Grupo arrenda vários equipamentos de produção. Esses arrendamentos foram classificados 

como arrendamento financeiro conforme o CPC 06(R1)/IAS 17. Para esses arrendamentos 

financeiros, o valor contábil do direito de uso do ativo e o passivo de arrendamento em 1º de 

janeiro de 2019 foram determinados pelo valor contábil do ativo de arrendamento e passivo de 

arrendamento segundo o CPC 06(R1)/IAS 17 imediatamente antes dessa data. 
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7 Modelo de divulgação para mudança nas principais políticas contábeis 

 CPC 21.8(e)  IAS 34.8(e) 

  Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas 
(continuação)  

CPC 21.16A(a) IAS 34.16A(a) 4. Mudanças nas principais políticas contábeis (continuação) 

  
    (c) Como arrendador 

      O Grupo arrenda suas propriedades para investimento, incluindo aquelas decorrentes de direito 

de uso. O Grupo classificou esses arrendamentos como arrendamentos operacionais. 

      As políticas contábeis aplicáveis ao Grupo como arrendador não diferem daquelas do CPC 

06(R1)/IAS 17. Entretanto, quando o Grupo é um arrendador intermediário, os 

subarrendamentos são classificados com referência ao ativo de direito de uso decorrente do 

arrendamento principal, e não com referência ao ativo subjacente. 

      O Grupo não é obrigado a fazer nenhum ajuste na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16 para 

arrendamentos nos quais atua como arrendador. No entanto, o Grupo aplicou o CPC 47/IFRS 15 

Receita de Contrato com Cliente para alocar a contraprestação no contrato para cada 

componente de arrendamento e não-arrendamento. 

      O Grupo sub-loca algumas de suas propriedades. De acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17, os 

contratos de arrendamento e subarrendamento eram classificados como arrendamentos 

operacionais. Na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16, os ativos de direito de uso reconhecidos 

dos arrendamentos são apresentados em propriedades para investimento e mensurados pelo 

valor justo na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16. Os contratos de subarrendamento são 

classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16. 

      (d) Impacto nas demonstrações financeiras 

      (i) Impacto na transição 

      Na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16, o Grupo reconheceu ativos de direito de uso 

adicionais, incluindo propriedades para investimento e passivos adicionais de arrendamento, 

reconhecendo a diferença em lucros acumulados. O impacto na transição está resumido abaixo: 

    

  Em milhares de Reais 

 1º de Janeiro 

de 2019 

      Novos ativos de direito de uso apresentados no ativo imobilizado 2.181 

      Novos ativos de direito de uso apresentados em propriedades para investimento 150 

Insights 3.13.230   Imposto diferido ativo 3 

      Passivo de arrendamento 2.347 

    
  Lucros acumulados (13) 

[CPC 06 (R2).C12] [IFRS 16.C12]   Ao mensurar os passivos de arrendamento para aqueles arrendamentos anteriormente 

classificados como arrendamentos operacionais, o Grupo descontou os pagamentos do 

arrendamento utilizando a sua taxa incremental de empréstimo em 1º de janeiro de 2019. A taxa 

média ponderada aplicada é de 6%. 

      

Em milhares de Reais 

1º de Janeiro 

de 2019 

      Contrato de arrendamento operacional em 31 de dezembro de 2018, conforme 

divulgado nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo 2.750 

      Descontado utilizando a taxa de empréstimo incremental em 1º de janeiro de 

2019 2.294 

      Passivos de arrendamento financeiro anteriormente reconhecidos em 31 de 

dezembro de 2018 2.181 

      
- Isenção de reconhecimento para arrendamentos de ativos de baixo valor  (139) 

      - Isenção de reconhecimento para arrendamentos com menos de 12 meses de 

prazo de arrendamento na transição 

(77) 

      - Opções de extensão razoavelmente certas para serem exercidas 270 

      Passivo de arrendamento reconhecido em 1º de Janeiro de 2019 4.529 
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 CPC 21.8(e)  IAS 34.8(e) 
  Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas 

(continuação)  
CPC 21.16A(a) IAS 34.16A(a) 4. Mudanças nas principais políticas contábeis (continuação) 

      (ii) Impactos no período 
4
 

      Como resultado da aplicação inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16, em relação aos arrendamentos que 

anteriormente eram classificados como operacionais, o Grupo reconheceu R$ 2.069 mil de 

ativos de direito de uso (incluindo propriedade para investimento) e R$ 2.223 mil de passivos de 

arrendamento em 31 de Março de 2019. 

      Ainda em relação a esses arrendamentos, de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16, o Grupo 

reconheceu despesas de depreciação e juros, em vez de despesas de arrendamento 

operacional. Durante o período de três meses findo em 31 de Março de 2019, o Grupo 

reconheceu R$ 169 mil de depreciação e R$ 81 mil de juros destes arrendamentos. Nenhuma 

depreciação é reconhecida para o ativo de direito de uso que atende à definição de propriedade 

para investimento. 

        

  

                                                           

  4  Embora não seja explicitamente exigido, o Grupo divulgou o impacto do CPC 06 (R2)/IFRS 16 para o período de 

reporte relacionado a arrendamentos anteriormente classificados como arrendamentos operacionais, por ser 

relevante para o entendimento das demonstrações financeiras do período corrente.
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