Scientia Generalis 2675-2999
v. 1, Suppl. 1, p. 05-05. 2020.

Anais do III Fórum de Iniciação Científica

CONTABILIDADE GERENCIAL SUAVIZAÇÃO DO LUCRO
CONTÁBIL: uma análise sob o reconhecimento da perda pelo
Impairment Test
Isabel Camargo De Amorim a1 , Ana Clara Fonseca Do Amaral a
a

Faculdade Patos de Minas Patos de Minas; Minas Gerais, Brasil.

Resumo
Introdução: A contabilidade trata de eventos econômicos e apresenta a necessidade de quantificar as atividades econômicas
e a dificuldade sofrida para obter as informações disso, ela pode se dividir em contabilidade gerencial e financeira. O estudo
do artigo parte do princípio de que toda organização precisa gerenciar o uso dos seus recursos para atingir os objetivos que
almeja. A contabilidade financeira está voltada para os agentes externos das empresas como investidores e acionistas que
devem ter informações pelas demonstrações financeiras. Enquanto que a Contabilidade gerencial se dedica às informações
para os agentes internos das entidades, ou seja, gestores e administradores. E para este artigo a contabilidade financeira foi
considerada uma parte da contabilidade gerencial. O Impariment Test é a redução do valor recuperável de ativos, além de que
este as às normas contábeis brasileira (CPC 01) também serve para que as empresas alveiem periodicamente os ativos quem
geral resultados antes de contabiliza-los no balanço patrimonial. Objetivou-se identificar se a prática de gerenciamento
contábil de suavização do lucro seria responsável por influenciar o reconhecimento de perda por Impariment Test.
Metodologia: Esta pesquisa foi desenvolvida com abordagem descritiva e quantitativa mensurando em números, classificados
e analisados Sendo assim, fizemos um levantamento de dados, analisando no período de 2010 a 2012, todas as empresas
listadas na bolsa de valores brasileiras, exceto seguradoras, finaceiras e bancos com demosntração contábil diferente do
comum. Considerações Finais: Diante do presente estudo e a partir dos resultados encontrados, constatamos que as empresas,
utilizam principalmente a estratégia da ferramenta de gerenciamento de resultados quando vão emitir suas demonstrações
financeiras e econômicas.
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