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RESUMO
Ao nível contabilístico têm-se vindo a operar significativas mudanças, desde a adopção,
pela União Europeia, das normas internacionais de relato financeiro emitidas pelo IASB,
como as alterações decorrentes da futura utilização das normas previstas no Sistema de
Normalização Contabilística (SNC). A imparidade de activos constitui-se, assim, como um
dos aspectos inovadores no normativo contabilístico português, sobretudo se atendermos
ao grupo de empresas que não adoptam, ainda, as IAS / IFRS.
É com este pano de fundo que entendemos a imparidade de activos e os seus reflexos
na contabilidade das empresas, como um aspecto importante a ter em consideração
pelos responsáveis contabilísticos, a qual pode também vir a repercutir-se na tomada de
decisão.
A IAS 36 – Imparidade de Activos é a Norma do IASB (International Accounting
Standards Board) que prescreve os procedimentos que uma entidade aplica para
assegurar que os seus activos são escriturados por não mais do que a sua quantia
recuperável.
Em Portugal, os normativos que regulam a matéria da imparidade são o Plano Oficial de
Contabilidade (POC) e Directrizes Contabilísticas (DC), bem como a NCRF 12 –
Imparidade de activos, quando aprovada.
Com este ‘paper’ pretendemos argumentar acerca da importância e papel da imparidade
de activos na contabilidade; analisar as perdas por imparidade dos activos e os seus
reflexos na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras; discutir em que
medida uma empresa pode melhorar o seu processo de tomada de decisão com a
elaboração de informação contabilística produzida em obediência às normas IASB, em
particular no que diz respeito à temática da imparidade.
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1.

Introdução


Ao nível contabilístico têmse vindo a operar significativas mudanças, desde a adopção,
pelaUniãoEuropeia,dasnormasinternacionaisderelatofinanceiroemitidaspeloIASB,
comoasalteraçõesdecorrentesdafuturautilizaçãodasnormasprevistasnoSistemade
NormalizaçãoContabilística(SNC).Aimparidadedeactivosconstituise,assim,comoum
dos aspectos inovadores no normativo contabilístico português, sobretudo se
atendermosaogrupodeempresasquenãoadoptam,ainda,asIAS/IFRS.
Écomestepanodefundoqueentendemosaimparidadedeactivoseosseusreflexosna
contabilidade das empresas, como um aspecto importante a terem consideração pelos
responsáveis contabilísticos, a qual pode também vir a repercutirse na tomada de
decisão.
AIAS36–ImparidadedeActivoséaNormadoIASB(InternationalAccountingStandards
Board)queprescreveosprocedimentosqueumaentidadeaplicaparaassegurarqueos
seusactivossãoescrituradospornãomaisdoqueasuaquantiarecuperável.
EmPortugal,osnormativosqueregulamamatériadaimparidadesãooPlanoOficialde
Contabilidade(POC)eDirectrizesContabilísticas(DC),bemcomoaNCRF12–Imparidade
deactivos,quandoaprovada.
Comeste‘paper’pretendemosargumentaracercadaimportânciaepapeldaimparidade
de activos na contabilidade; analisar as perdas por imparidade dos activos e os seus
reflexos na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras; discutir em que
medida uma empresa pode melhorar o seu processo de tomada de decisão com a
elaboração de informação contabilística produzida em obediência às normas IASB, em
particularnoquedizrespeitoàtemáticadaimparidade.

1. ImparidadedeActivos
2.1 Objectivos,âmbitoedefinição


Antigamenteanoçãodeactivoestavarelacionadacomoconceitodepatrimónio,oque
implicavaqueparaserconsideradocomotaltinhadeserpropriedadedaempresa.Hoje
em dia, segundo o IASB, um activo é um ‘recurso controlado pela empresa como
resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que para a mesma fluam
benefícioseconómicosfuturos’.
SegundooFASB,noseuStatementFinancialAccountingConcepts–SFACnº6,umactivo
representa o benefício económico futuro provável obtido ou controlado por uma dada
entidadecomoconsequênciadetransacçõesoueventospassados.Comocaracterísticas
essenciaisapresenta:
q A incorporação de benefício futuro provável, isto é, a capacidade de
(isoladamente ou em conjunto) contribuir directa ou indirectamente para a
geraçãodefluxosdecaixafuturos;
q Terocontroloeoacessoaobem;e
q Serresultantedetransacçãooueventopassado.
Apesar da unanimidade quanto à necessidade do retorno futuro dos investimentos da
entidade, a sua mensuração não é ponto pacífico na literatura contabilística. Para
Hendriksen e Breda (1999), mensurar é atribuir uma quantidade numérica a uma
característicaouatributodealgumobjecto,comoumactivo,oudeumaactividade,como
aprodução.Oobjectivodamensuraçãoéescolhermedidasparaorientarosobjectivosna
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divulgação financeira decorrentes da estrutura da contabilidade. Os critérios de
mensuração são geralmente classificados em dois grandes grupos: valores deentrada e
valoresdesaída.
Como valores de entrada apontamse: custo histórico, custo corrente, custo corrente
corrigido, custo futuro de entrada descontado e custo de reposição. Para os valores de
saída, como principais critérios evidenciamse: valor realizável líquido, equivalente
correntedecaixa,valoresdeliquidaçãoevaloresdescontadosdefluxosdecaixafuturos.
Adecisãoquantoaocritériodemensuraçãoautilizarpelaorganização,temporobjectivo
queesteevidenciedamelhorformapossívelobenefíciogeradopeloactivo.
Pese embora os critérios na escolha do método de mensuração, verificase que nem
sempre os activos estão de acordo com seu real valor. Daí que surjam instrumentos
como: correcção monetária, reavaliação e a imparidade32, que representa uma redução
dovalorrecuperáveldoactivo[DeFond(2002:30);Silvaetal(2006:2)].Existeimparidade
quando o activo deixa de proporcionar benefícios económicos futuros, total ou
parcialmente. A imparidade pode ocorrer ao nível de um activo individual, de um
conjuntodeactivosoudo‘goodwill’(Rodrigues,2005:278).
Aimparidadeé,porisso,oinstrumentoutilizadoparaadequaroactivoàsuacapacidade
realderetornoeconómico.Aimparidadeéaplicadaaactivosfixos(activoimobilizado),
activosdevidaútilindefinida,‘goodwill’,activosdisponíveisparavenda,investimentose
emoperaçõesdescontinuadas.
Asnormasqueregulamestamatériasão,deacordocomoIASB,a‘IAS36Impairment
ofAssets’e,segundooFASB,o‘SFAS144AccountingfortheImpairmentorDisposalof
LongLivedAssets’.
O nosso estudo sobre a imparidade de activos, reflecte uma pesquisa apurada de
bibliografiasobreotema;contudo,damosumespecialenfoqueàsregrascontidasnaIAS
(InternationalAccountingStandards)nº36,pelofactodeseresteonormativoutilizado
em Portugal, conforme determina o Regulamento nº 1606/2002, de 19 de Julho, do
Parlamento Europeu e do Conselho33, e legislação posterior, e também pelo facto da
propostade‘NormaContabilísticaedeRelatoFinanceiro(NCRF)nº12’seguirdepertoas
normasdoIASB.

2.2 PrincipaisaspectosdaIAS36–ImparidadedeActivos

A IAS 36 – Imparidade de Activos (2004), tem como objectivo prescrever os
procedimentos que uma entidade deve aplicar para se assegurar que os seus activos
estão registados por uma quantia tal que não seja superior à sua quantia recuperável
(CostaeAlves,2005:781).Estáaquisubjacenteaaplicaçãodoprincípiocontabilísticoda
prudência.
AaplicaçãodaIAS36recaiessencialmentesobreosactivosfixostangíveiseintangíveis,
ou seja, imobilizado corpóreo e incorpóreo, com excepção de aspectos que sejam
contemplados numa IAS específica, tais como: existências (IAS 2); contratos de
construção (IAS 11); impostos diferidos (IAS 12); benefícios de reforma (IAS 19);
instrumentos Financeiros (IAS 39); Investimentos em propriedades (IAS 40); activos

32

Impairment,eminglês.
Osgruposeconómicostêmdesde2005deprestarcontasdeacordocomasIAS/IFRSdoIASBadoptadasnaUnião
Europeia.

33
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biológicos relacionados com a actividade agrícola (IAS 41); alguns activos relacionados
com a actividade seguradora (IFRS 4); e activos não correntes classificados como
disponíveisparavenda(IFRS5).

2.2.1 IndicadoresdeImparidade


Segundo Rodrigues (2005:270) existe uma perda por imparidade quando o valor
contabilísticodoactivoexcedeoseuvalorrecuperável.

Exemplo:

QuadroI


Custo
Amortizaçõesacumuladas

IMPARIDADEDEACTIVOS
1.000 Custo
400 Amortizaçõesacumuladas

Valorcontabilístico
Valorrecuperável
Oactivonãoestáem
imparidade

600
900

1.000
400

Valorcontabilístico
Valorrecuperável
Oactivoestáemimparidade

600
400

Reduzirovalorcontabilístico





Fonte:elaboraçãoprópria

O valor recuperável de um activo é o maior dos seguintes valores: (1) valor realizável
líquido;(2)valordeuso.
Exemplo:
QuadroII

IMPARIDADEDEACTIVOS
Custo
Amortizaçõesacumuladas

1.000
400

Situação1 Situação2
Custo
1.000
1.000
Amortizaçõesacumuladas
400
400

Valorcontabilístico

600

Valorcontabilístico

600

600

Valorrealizávellíquido

700

Valorrealizávellíquido

200

200

Valordeuso
Valorrecuperável

900
900

Valordeuso
Valorrecuperável

500
500

100
200

Oactivonãoestáem
imparidade

Oactivoestáem
imparidade(nasduas
situações)


Fonte:elaboraçãoprópria


Ovalorrealizávellíquidoéovalorqueseobtémcomavendadobemecorrespondeà
diferença entre o preço de mercado do activo e os custos com a alienação. O valor
realizável líquido poderá ser objectivamente determinado quando exista um acordo de
venda numa transacção entre partes independentes, ou se o activo é negociado num
mercado activo. Se estas condições não se verificarem, o valor realizável líquido deve
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estimarse tendo por base a melhor informação disponível, considerando transacções
recentesdeactivossemelhantes.
Ovalordeuso,segundoaIAS36,éovalorpresentedosfluxosdecaixafuturosquese
espera venham a provir de um activo ou de uma unidade geradora de caixa34. A sua
determinaçãoenvolvejulgamentoecomplexidade.
Aestimativadovalordeusodeumactivoenvolve:(1)aestimativadasentradasesaídas
de caixa futuras, em consequência do uso continuado do activo e da sua alienação no
final;e(2)aaplicaçãodeumataxadedescontoapropriadaaessesfluxosdecaixafuturos
(Rodrigues:2005;Cairns:2003).
Aestimativadosfluxosdecaixafuturosdeveassentarnasseguintesbases:
i. As projecções de fluxos de caixa esperados em pressupostos razoáveis e
suportáveis,querepresentemamelhorestimativadosgestoresrelativamenteàs
condições económicas que existirão durante a vida útil remanescente do bem.
Deveserdadamaiorponderaçãoaevidênciasexternas.
ii. Asprojecçõesdefluxosdecaixadevemsersuportadasemorçamentoseprevisões
aprovados pelos gestores, e cobrir um período máximo de cinco anos, a menos
quesepossajustificarautilizaçãodeumperíodomaislongo.
iii. Asprojecçõesdefluxosdecaixaparaalémdoperíodocobertopelosmaisrecentes
orçamentos e previsões, devem ser estimados por extrapolação das projecções
baseadas nos orçamentos e previsões, pelo uso de uma taxa de crescimento
constanteoudecrescenteparaosanossubsequentes,amenosquesejustifique
uma taxa de crescimento crescente, a qual não deve exceder a taxa média de
crescimento a longo prazo para os produtos, indústrias, ou países nos quais a
empresa opera, ou para o mercado no qual o activo é usado, a menos que se
possajustificarousodeumataxamaiselevada.

Para o cálculo do valor de uso, uma entidade deve ter em consideração os seguintes
elementos(Rodrigues:2005;Husmann&Schmidt:2008):
a) Estimativadosfluxosdecaixafuturosqueaentidadeesperaobterdoactivo;
b) Expectativas sobre possíveis variações no valor ou no horizonte temporal desses
futurosfluxosdecaixa;
c) O valor temporal do dinheiro, representado pela taxa de juro de mercado para
activossemrisco;
d) Ovaloratribuídoàincertezainerentedoactivo;e
e) Outros factores, como sejam, a falta de liquidez, que o mercado reflectirá na
avaliaçãodosfluxosdecaixafuturosqueaentidadeesperaobterdoactivo.

2.2.2 Testesdeimparidade

Conforme argumentam Husmann & Schmidt (2008:51), os testes de imparidade dos
activosdevemserefectuadosanualmenteparacertostiposdeactivos,ouapenasquando
sejamevidenciadosindicadoresdeimparidade,paraosrestantesactivos.
Osactivosque,obrigatoriamente,têmdeestarsujeitosatestesanuaisdeimparidadesão
osseguintes:
i. Activosintangíveiscomvidaútilindefinida;

34

Cash-generating unit, em inglês.
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ii.
iii.

Activosintangíveisaindanãodisponíveisparauso(emcurso);e
‘goodwill’adquiridonumaconcentraçãodeactividadesempresariais.


Os demais activos estão sujeitos a testes de imparidade, apenas quando existirem
indicaçõesdeimparidade.Porconseguinte,emcadarelato,deveserverificadoseexiste
algumaindicaçãodequeumactivopossaestaremimparidade.Nocasodeseverificarem
algumasindicaçõesnessesentido,aentidadedeveestimarovalorrecuperáveldoactivo.

A IAS 36 considera que na apreciação de indicadores de imparidade de um activo, a
entidadedeve,nomínimo,considerarosseguintes[Ernest&Young(2007:1);Husmann&
Schmidt(2008:52)]:

GráficoI

IndicadoresdeImparidade
Externos

Internos

• Diminuiçãodovalorde
mercado.
• Alteraçõesnoambiente
tecnológico,demercado,
económicooulegal.
• Aumentodastaxasdejuro.
• Activoslíquidossuperiores
àcapitalizaçãobolsista.

• Obsolescênciaoudanos
físicos.
• Alteraçõesnousodoactivo.
• Custosuperioraocusto
orçamentado.
• Fluxosdecaixainferioresao
orçamento.
• Cálculosanteriores.


Fonte:elaboraçãoprópria


Emtermospráticos,podedizersequeasfontesexternasdeinformaçãosignificamque
Cairns(2003);Silvaetal(2006):
a. Duranteoperíodo,ovalordemercadodeumactivodiminuiusignificativamente
mais do que seria esperado como resultado da passagem do tempo ou do uso
normal.
b. Ocorreram, durante o período, ou irão ocorrer no futuro próximo, alterações
significativas com um efeito adverso na entidade, relativas ao ambiente
tecnológico, de mercado, económico ou legal em que a entidade opera ou no
mercadoaoqualoactivoestádedicado.
c. As taxas de juro de mercado ou outras taxas de mercado de retorno de
investimentosaumentaramduranteoperíodo,eessesaumentosprovavelmente
afectarão a taxa de desconto usada no cálculo do valor de uso de um activo e
diminuirãomaterialmenteaquantiarecuperáveldoactivo.
d. A quantia escriturada dos activos líquidos da entidade é superior à sua
capitalizaçãodemercado.
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Porseulado,asfontesinternasdeinformaçãodenotamque:
a. Estádisponívelevidênciadeobsolescênciaoudanofísicodeumactivo.
b. Alteraçõessignificativascomumefeitoadversonaentidadeocorreramduranteo
período,ouesperasequeocorramnumfuturopróximo,atéaopontoemque,ou
na forma em que, um activo seja usado ou se espera que seja usado. Estas
alteraçõesincluemumactivoquesetornouocioso,planosparadescontinuarou
reestruturar a unidade operacional a que o activo pertence, planos para alienar
um activo antes da data anteriormente esperada e a reavaliação da vida útil de
umactivocomofinitaemvezdeindefinida.
c. Existeevidêncianosrelatóriosinternosqueindicaqueodesempenhoeconómico
deumactivoé,ouserá,piordoqueoesperado.

Existem indicadores de que o activo pode estar em imparidade? Neste caso, recorrer a
indicadoresinternoseexternosdeimparidade,comoseindica:

1. Seomontanterecuperávelforsuperioràquantiaescriturada:utilizaromaiorde
dois:dovalorrealizávellíquidooudovalordeusodobem;
2. Seaestimativadaquantiarecuperávelforinferioràquantiaescriturada,reduzira
quantiaescriturada,paraomontanterecuperável.Istoé:
GráficoII

Quantiarecuperável
=
Maiorde

ValorrealizávelLíquido

ValordeUso


Fonte:elaboraçãoprópria


2.2.3 Mensuração da quantia recuperável (preço de venda líquido versus valor de
uso)
Seguindooraciocínioanteriorpodemdarseosseguintesexemplos:

QuadroIII
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IMPARIDADEDEACTIVOS
Custo
Amortizaçõesacumuladas
Valorcontabilístico
Valordevendalíquido
Valordeuso
Valorrecuperável
Perdaporimparidade
Quantiaescrituradaapósrevisão

1.000
400
600
200
500
500
100
500


Fonte:elaboraçãoprópria



QuadroIV

IMPARIDADEDEACTIVOS
Custo
Amortizaçõesacumuladas
Valorcontabilístico
Valordevendalíquido

Valordeuso
Valorrecuperável
Perdaporimparidade
Quantiaescrituradaapós
revisão

1.000
400
600
200

100
200
400
200



Fonte:elaboraçãoprópria


2.2.4 Reconhecimentoemensuraçãodeumaperdadeimparidade
DeacordocomaIAS36,seesomentese,aquantiarecuperáveldeumactivoforinferior
aoseuvalorlíquidocontabilístico,aquantiaescrituradadoactivodeveserreduzidapara
asuaquantiarecuperável.Essareduçãoéumaperdaporimparidadedoactivo.
Umaperdaporimparidadedeumactivodeveserreconhecidaimediatamentecomoum
gasto,salvoseoactivoestivercontabilizadoporumvalorreavaliadodeacordocomoutra
IAS, como a IAS 16, por exemplo. Uma perda por imparidade de um activo reavaliado
devesertratadacomoumareduçãodareavaliaçãodeacordocomessaoutraIAS.
Depois de se ter reconhecido uma perda por imparidade de um activo, o encargo com
depreciações desse activo deve ser ajustado nos períodos futuros, em função do valor
contabilísticorevisto,considerandoovalorresidual,seexistir,numabasesistemáticaao
longodarestantevidaútildoactivo.
2.2.5 Unidadesgeradorasdecaixa
Conforme refere a Ernest & Young (2007), o teste de imparidade deve, sempre que
possível, ser efectuado para activos individuais. Porém, se tal não for possível, a IAS 36
exige que a empresa determine a quantia recuperável para a unidade geradora de
dinheiro a que o activo pertence, sendo que tal unidade é o mais pequeno grupo
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identificável de activos que gera influxos de dinheiro de uso continuado, que sejam
fortemente independentes dos influxos de dinheiro de outros activos ou grupos de
activos.
As unidades geradoras de dinheiro (ou de caixa) devem ser identificadas de forma
consistentedeperíodoparaperíodo,paraomesmoactivoougruposdeactivos,anãoser
queumaalteraçãosejajustificada.
Ovalorrecuperáveldeumaunidadegeradoradecaixaéomaisaltoentreovalorlíquido
de realização da unidade geradora de dinheiro e o seu valor de uso e deve ser
determinadodeformasemelhanteàdosactivosindividuais.

2.2.6 Goodwill
SegundoCostaeAlves(2005:719),existe‘goodwill’positivoquandoovalordetransacção
(custo de aquisição) for superior ao justo valor dos activos e dos passivos identificáveis
que foram adquiridos/assumidos à data da transacção. O ‘goodwill’ positivo é
consideradoomaisincorpóreodosactivosincorpóreos,apenaspodendoseridentificado
comaempresanoseutodo.
O‘goodwill’adquiridonumaconcentraçãodeactividadesempresariaisdeve,apartirda
datadaaquisição,serimputadoacadaumadasunidadesgeradorasdecaixa,ougrupode
unidadesgeradorasdecaixa,daadquirente,queseesperaquebeneficiemdassinergias
daconcentração.
Quando o ‘goodwill’ estiver relacionado com uma unidade geradora de caixa, mas não
tenha sido imputado a essa unidade, a unidade deve ser testada quanto à imparidade
semprequeexistaumaindicaçãodequepossaestarcomimparidade.
Quandoo‘goodwill’tenhasidoimputadoaumaunidadegeradoradecaixa,essaunidade
terádesertestadaanualmentequantoaimparidade,esemprequeexistaumaindicação
dequepossaestarcomimparidade.
Rodrigues(2005:272)advogaqueotestedeimparidadepodeserefectuadoaqualquer
momentoduranteoexercício,desdequeotestesejaefectuadotodososanosnomesmo
momento.
Otestedeimparidadedediferentesunidadesgeradorasdecaixapodeserefectuadoem
momentosdiferentes.Porém,seumaparteouatotalidadedo‘goodwill’adquiridonuma
concentraçãodeactividadesempresariaisduranteoanoeconómicotiversidoimputadaa
uma unidade geradora de caixa, essa unidade terá de ser testada quanto a imparidade
antesdofinaldoexercício.

2.2.7 Reversãodeumaperdadeimparidade
ConformeaIAS36,seàdatadecadarelatoexistiralgumindicadordequeumaperdapor
imparidade reconhecida em períodos anteriores relativamente a um activo, que não o
‘goodwill’,possajánãoexistiroutenhadiminuído,aentidadedeveestimaroseunovo
valorrecuperáveleprocederaosrespectivosajustamentos.
Assim,acontabilizaçãoaefectuarserá:
i. Se o activo não tiver sido reavaliado, reconhecer como rendimento nas
demonstraçõesfinanceirasdesseexercício;
ii. Seoactivotiversidoreavaliado,creditaraconta‘ReservasdeReavaliação’.
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Asamortizaçõesdevemserajustadasdenovo,aolongodavidaútil,emfunçãodonovo
valorrecuperável.

Oaumentodovalordeumactivo,quenãoo‘goodwill’,atribuívelaumareversãodeuma
perda por imparidade, não deve exceder o anterior valor contabilístico, líquido de
amortizações ou depreciações, se não tivesse havido redução do valor contabilístico do
activoemanosanteriores(Ernest&Young,2004:4).
Areversãodeperdasporimparidadedeactivos,quenão‘goodwill’,deveserreconhecida
imediatamente nos resultados, salvo se o activo tiver sido reavaliado segundo outra
Norma (por exemplo, o modelo do justo valor usado na IAS 16, na mensuração de
imobilizações corpóreas). Em tal caso, a reversão da perda por imparidade deve ser
tratadacomoumacréscimodarevalorização,talcomoestipulaessaNorma.

Areversãodeperdasporimparidadedeunidadesgeradorasdecaixadeveserimputada
aosactivosdaunidade,exceptoparao‘goodwill’,numabaseprorataemrelaçãoaovalor
contabilístico desses activos. A imputação em causa não pode originar um aumento do
valorcontabilísticodoactivoacimadomaisbaixoentre:(1)oseuvalorrecuperável;e(2)
ovalorcontabilísticoqueseriadeterminadosenenhumaperdativessesidoreconhecida
emperíodosanteriores[Rodrigues,2005:278;Ernest&Young,2004:4].
Refirase,queareversãodaimparidadeapenasépermitidanaIAS36sendoproibidapara
fins de US GAAP. O FASB não permite a reversão da imparidade, afastandose, por
conseguinte,dasregrasdoIASB.
AIAS36proíbeoreconhecimentodareversãodeperdasporimparidadedo‘goodwill’.É
queareversãodo‘goodwill’sedevea‘goodwill’geradointernamente,oqualnãopode
serreconhecido.

2.2.8 Divulgações
AIAS36exigeasseguintesdivulgações:
a. Perdas por imparidade reconhecidas na Demonstração dos resultados durante o
períodoeasrubricasdegastosemqueessasperdasforamregistadas;
b. Reversões de perdas por imparidade reconhecidas na Demonstração dos
resultados durante o período e as rubricas da Demonstração dos resultados em
queessasperdasporimparidadeforamrevertidas;
c. Perdas por imparidade em activos revalorizados que tenham sido reconhecidas
directamentenocapitalpróprio;
d. Reversões de perdas por imparidade em activos revalorizados que tenham sido
reconhecidasdirectamentenocapitalpróprio.
SeaentidaderelatarainformaçãoporsegmentosdeacordocomaIAS14Relatopor
Segmentos,devedivulgaroseguinteparacadasegmentorelatávelcombasenoformato
derelatoprimáriodeumaentidade:
a. Aquantiadeperdasporimparidadereconhecidasnosresultadosedirectamente
nocapitalpróprioduranteoperíodo;
b. Aquantiadereversõesdeperdasporimparidadereconhecidasnosresultadose
directamentenocapitalpróprioduranteoperíodo.
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Se os valores das perdas por imparidade reconhecidas ou revertidas forem relevantes,
devesedivulgar:
i. Os eventos e circunstâncias que conduziram ao reconhecimento ou reversão da
perdaporimparidade;
ii. Osvaloresdasperdasporimparidadereconhecidasourevertidas;
iii. Paraumactivoindividual:anaturezadoactivoeseaentidaderelatarinformação
por segmentos de acordo com a IAS 14, o segmento relatável ao qual o activo
pertence,combasenoformatoderelatoprimário;
iv. Para uma unidade geradora de caixa: descrição da unidade geradora de caixa,
valordaperdaporimparidadereconhecidaourevertidaporclassedeactivose,se
a entidade relatar informação por segmentos de acordo com a IAS 14, por
segmento relatável com base no formato de relato primário da entidade; e se a
agregação de activos relativa à identificação da unidade geradora de caixa se
alterou, devese descrever a forma actual e a anterior de se proceder a essa
agregaçãoeosmotivosdaalteração;
v. Seovalorrecuperáveldoactivoéoseuvalorlíquidoderealizaçãoouoseuvalor
deuso;
vi. Seovalorrecuperáveléovalordeuso,abaseusadaparadeterminarojustovalor
menososcustosdevender;
vii. Seovalorrecuperávelforovalordeuso,ataxadedescontousadanaestimativa
correnteeanteriordovalordeuso.

2.2.9 FuturosDesenvolvimentos

AIAS36revistatrazconsigomuitasmudançasnapráticaenasviascomqueasentidades
têmdelidarrelativamenteàimparidadedeactivos.
Tanto as entidades que já usavam as IFRS como as que as vão usar pela primeira vez,
deverãoavaliarcuidadosamenteoimpactodaIAS36,afimdeevitarquaisquersurpresas
desagradáveis quando tiverem de a adoptar. O rigor e a extensão dos testes de
imparidade podem muito bem resultar na necessidade de se recorrer a peritos
independentes para lhes assistir com as necessárias avaliações. O planeamento de
adopção da IAS 36 revista requer um conjunto de acções chaves que as entidades não
devemdescurar.

3. Oreferencialcontabilísticoportuguês
3.1 AimparidadeàluzdoPlanoOficialdeContabilidade(POC)
Verificamse algumas diferenças entre as normas do IASB e o referencial contabilístico
português,quepassamosaevidenciar.
i. Com efeito, a IAS 36 exige que, anualmente, se façam testes de imparidade de
activos intangíveis com vida útil indefinida, de activos intangíveis ainda não
disponíveis para uso (em curso) e do ‘goodwill’. Nos restantes activos, devese
avaliar à data de cada relato, se existem indícios de imparidade dos activos. Se
existirem evidências, devese estimar o valor recuperável do activo, para se aferir
daexistênciadeimparidadeounãodeactivos.
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SegundooPOC(PlanoOficialdeContabilidade),noseuponto5.4.4,hánecessidade
deseavaliarseexisteimparidadedoimobilizadocorpóreoeincorpóreo.Contudo,
não apresentam os indicadores da imparidade. Por seu lado, a DC (Directriz
Contabilística nº 7), indica que o teste de recuperação deve ser efectuado
anualmente. Também a DC nº 16 refere que a reavaliação dos imobilizados
tangíveisdeveteremconsideraçãoopoderaquisitivodamoedae/ouojustovalor,
talcomodefinidonaDCnº13.

ii. Quantoaovalorrecuperáveldeumactivoindividual,aIAS36preconizaquesenão
for possível estimar a quantia recuperável de um activo individual, devese
determinar a quantia recuperável de uma unidade geradora de caixa a que esse
activopertence.TantooPOCcomoasDCsãoomissosnessecampo.

iii. A IAS 36 fornece informações pormenorizadas sobre o cálculo do valor de uso. O
POCnãocontémqualquerdisposiçãosobreoassunto.

iv. Noquerespeitaàreversãodeimparidade,aIAS36requerumasériedecondições,
sendooPOCeasDComissasquantoaessamatéria.

v. Quantoadivulgações,aIAS36exigeadivulgaçãodasperdasporimparidade,bem
como das suas reversões, com a indicação dos valores envolvidos, eventos e
circunstâncias que estiveram na sua origem e outras informações. O POC e as DC
nãorequeremestadivulgação.


Nas disposições do POC, encontramse previstas amortizações extraordinárias, que se
destinamareflectirasdiferençaspermanentesentreaquantiarecuperáveldeumactivo
e o valor pelo qual este se encontra registado. Nada mais é adiantado sobre os
indicadores dessa situação ou sobre a forma de apuramento dessa quantia recuperável
demodoobjectivoeverificável.
Peranteestadificuldade,temdeserecorrer,deformasupletiva,àsdisposiçõesdaIAS36
– Imparidade de activos, nos aspectos que não se encontram previstos no normativo
nacional. Em relação aos indicadores, teremos de nos socorrer dos já mencionados
anteriormente,istoé,aosquetêmorigemexternaeaosdeorigeminternaequeforam
explicitadosnoponto2.2.1.

3.2 A Imparidade de activos no âmbito do SNC – Sistema de Normalização
Contabilística

DentrodosobjectivospreconizadosnoSistemadeNormalizaçãoContabilística,segundo
Guimarães (2007), encontrase a aproximação ao modelo IASB adoptado na União
Europeia, satisfazer as diferentes exigências de relato financeiro, permitir a
intercomunicabilidadehorizontaleverticaleflexibilizaractualizações.
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No documento intitulado ‘Modelos de Demonstrações Financeiras – Observações e
ligação às NCRF’ disponível no ‘site’ da Comissão de Normalização Contabilística35,
constam várias referências ao conceito de imparidade, nomeadamente nas seguintes
rubricas:

QuadroV

Rubrica

ReferênciaàImparidade

ActivosFixosTangíveis

Asquantiassãolíquidasdedepreciaçõesede
perdasporimparidadeacumuladas
Trespasse(Goodwill)
Tratamentocontabilísticoprevisto,entre
outrasnormas,naNCRF12
Activosintangíveis
Asquantiassãolíquidasdedepreciaçõesede
perdasporimparidadeacumuladas
Activosnãocorrentesdetidosparavenda Asquantiassãolíquidasdedepreciaçõesede
perdasporimparidadeacumuladas
Clientes
Asquantiassãolíquidasdeperdaspor
imparidadeacumuladas
ImparidadedeDívidasaReceber(Perdas Incluivariaçõeslíquidasocorridasnoperíodo
/Reversões)
referentesàsestimativasdeperdasesuas
reversõesporimparidades
Imparidadedeactivosnãodepreciáveis/ Incluivariaçõeslíquidasocorridasnoperíodo
amortizáveis(Perdas/Reversões)
referentesàsestimativasdeperdasesuas
reversõesporimparidades
Imparidadedeactivosdepreciáveis/
Incluivariaçõeslíquidasocorridasnoperíodo
amortizáveis(Perdas/Reversões)
referentesàsestimativasdeperdasesuas
reversõesporimparidades



Fonte:elaboraçãoprópria


3.3 ANCRF12–ImparidadedeActivos
NaintroduçãoàNormaContabilísticaedeRelatoFinanceiro(NCRF)nº12–Imparidade
deActivos,constaqueamesmatemporbaseaNormaInternacionaldeContabilidade,
IAS 36 – Imparidade de Activos, adoptada pelo Regulamento (CE) nº 2236/2004, da
Comissão,de29deDezembro.ComodesenvolvemososprincipaisaspectosdaIAS36e
devidoàsemelhançaentreasnormas,nãosenosafiguranecessárioabordálosdenovo.
Aparentemente, não se verificam significativas diferenças entre as normas do IASB e o
referencial contabilístico português relativamente às perdas por imparidade. Porém,
comooponto5.4.4doPOCnãotemtidoaplicaçãoprática,naconversãodecontas,deve
analisarse o cadastro do imobilizado corpóreo, para se identificarem bens com valor
contabilísticosignificativo,quejánãosequalifiquemcomoactivo.

4. Conclusões


35

http://www.cnc.minfinancas.pt/SNC_projecto/SNC_MDF_observacoes.pdf.
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A IAS 36 vem contribuir para uma maior clarificação sobre o reconhecimento do valor
recuperável  valor realizável e valor de uso, sobre a forma sistemática de se analisar
periodicamente este valor, bem como o cálculo das perdas de imparidade e da
possibilidadedereversãodessaperda.
Porseulado,oPOCprevêapossibilidadedeserealizaremamortizaçõesextraordinárias,
quando, à data do balanço, o valor dos activos imobilizados corpóreos e incorpóreos
tiveremumvalorinferioraoregistadonacontabilidade,eseadiferençaforconsiderada
permanente.Estaamortizaçãodeveráseranulada,seasituaçãoseinverter.Emrelaçãoa
estassituações,oPOCépoucoesclarecedor.
AreversãodeterminadapelaIAS36,aoinvésdoSFASnº144,retratamelhororetorno
dos activos, pois permite adequar os registos contabilísticos do activo ao seu real valor
económicoparaaentidade.
AIAS36éumaNormadedifícilaplicaçãodevidoàcomplexidadequeenvolveocálculo
do valor de uso dos activos. Outros problemas poderão surgir, como a frequência com
queomontanterecuperáveldevesermensurado,adeterminaçãodataxaapropriadade
desconto ou a segurança de que o montante recuperável e o valor contabilístico são
sempre comparados em relação ao mesmo activo ou unidade geradora de caixa, entre
outros.
Para que as demonstrações financeiras de uma entidade reflictam uma imagem
verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e dos fluxos de caixa, os
contabilistas têm necessariamente de conceder a devida atenção às perdas por
imparidade,conformeseexpôsanteriormente.
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