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Imparidade de Activos e o Papel da Auditoria Intern a 
 
 
 
 
 

Resumo 
 
 
 

Este estudo propõe analisar os possíveis riscos inerentes à adopção da NCRF 12 e o papel 

que o auditor interno pode desempenhar no processo de conversão para o SNC, assim 

como, os riscos dos seus impactos na gestão das organizações. 

Analisamos os impactos da adopção do SNC e da NCRF 12, através das contas das entidades 

com valores admitidos à negociação. Apresentamos as metodologias de gestão de riscos 

adoptadas pelos Auditores Internos, como forma de acautelar os riscos desses impactos. 

Concluímos que os impactos foram significativos e potenciam a intervenção dos Auditores 

Internos no processo de adopção do SNC. 
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1. Introdução 
 

Este estudo, focaliza-se nos impactos da adopção da Norma Contabilística de Relato 

Financeiro de Imparidade de Activos (NCRF 12) e na sua interligação com a Auditoria 

Interna, ou seja, por um lado pretende analisar o impacto desta norma nas Demonstrações 

Financeiras (DF) das entidades, e por outro potenciar a intervenção da Auditoria Interna 

através dos modelos de gestão de risco, quer na envolvência do processo de conversão 

para o SNC, quer na incorporação dos riscos associados à normas da imparidade de 

activos. 

As preocupações das entidades em relação à aplicação da NCRF 12, ao serem assumidas 

perdas por imparidade, são uma realidade, pois o risco de desvalorização dos seus 

patrimónios pode implicar a diminuição dos rácios económicos e financeiros, nomeadamente 

o rácio da autonomia financeira. 

Do ponto de vista da salvaguarda dos activos e da sua desvalorização, nem todas as 

entidades demonstram preocupações em acautelar os seus impactos negativos. A aplicação 

da norma da imparidade de activos implica, a elaboração de testes de imparidade, para os 

quais a maior parte das entidades não estão ainda consciencializadas e preparadas. Estes 

testes envolvem a evidência de obsolescência ou o dano físico dos activos. Esta, é uma das 

razões que fundamenta a incorporação da Auditoria Interna neste estudo, de forma a 

potenciar as entidades a efectuarem a gestão dos seus activos. 
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Em termos académicos, quer a Normalização Contabilística, quer a Auditoria Interna, 

assumem uma importância relevante, pois ambas se preocupam com os riscos associados 

ao controlo e salvaguarda dos activos das entidades, sustentando assim a interligação entre 

as duas áreas de saber: 

– a Contabilidade, ao focalizar-se na adopção do Sistema de Normalização 

Contabilística em Portugal, em particular na aplicação da Norma Contabilística de 

Relato Financeiro (NCRF 12) - Imparidade de Activos; 

– a Auditoria Interna, ao utilizar a gestão dos riscos para avaliar e gerir os riscos 

associados aos impactos da adopção das normas internacionais de contabilidade. 

São apresentadas as justificações que suportaram a interligação entre as duas áreas das 

ciências sociais (Contabilidade e Auditoria Interna), como forma de compreender o tema da 

imparidade de activos para além da perspectiva contabilística, ou seja, através duma 

perspectiva de auditoria interna. 

 
2. Enquadramento Teórico 
 

Para desenvolver este estudo, iremos analisar duas vertentes, convergindo ambas para a 

justificação do tema: por um lado, a Imparidade de Activos e, por outro lado o Papel que a 

Auditoria Interna poderá desempenhar na adopção da NCRF 12. 

 

2.1. Enquadramento Teórico da NCRF 12 
  

Em termos Mundiais, e segundo Antão (1999), surge em grande relevo o International 

Accounting Standard Committee (IASC), que iniciou a sua actividade em 29 de Junho de 

1973, em Londres, na sequência de um acordo celebrado entre as associações profissionais 

de dez países: Alemanha, Áustria, Canadá, EUA, França, Holanda, Japão, México, Reino 

Unido e Irlanda.  

Em termos Regionais, surgem diferentes organismos, embora com diferentes vertentes, com 

um mesmo propósito, ou seja, a normalização regional. Destacam-se, um de origem 

americana e outro de origem europeia: 

– o Financial Accounting Standards Board (FASB) de origem americana, criado em 1972 

pelo American Institute of Certified Public Accountants (AIPCA); 

– a Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) de origem europeia, fundada 

em 1987 com sede em Bruxelas. 
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Quanto ao normativo contabilístico português, este evoluiu de acordo com Gomes (2010) 

em três períodos distintos: o primeiro período, de 1974 até 1988, caracterizado pela criação 

de uma comissão de estudos para tratar da normalização contabilística nacional, pela 

criação do primeiro Plano Oficial de Contabilidade (POC) para as empresas e da Comissão 

de Normalização Contabilística (CNC) no ano 1977; o segundo período, de 1989 a 2004, 

caracterizado pela convergência e ajustamento do normativo contabilístico português com a 

quarta e sétima Directivas do Conselho, bem como pela emissão das Directrizes 

Contabilísticas pela CNC; e, o terceiro período, de 2005 a 2010, caracteriza-se por sua vez 

em dois momentos, um no ano 2005 para as entidades cotadas em bolsa e no ano 2010, em 

que passou a ser obrigatória a aplicação das normas do SNC, para as entidades referidas 

no Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho. 

O Sistema de Normalização Contabilística (SNC) é um modelo de normalização assente 

mais em princípios do que em regras explícitas e deverá aproximar-se o mais possível das 

normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB) e adoptadas pela União Europeia (‘UE), de forma “a proporcionar ao nosso 

país o alinhamento permanente com as directivas e regulamentos em matéria contabilística 

da UE, sem ignorar, porém as características e necessidades específicas do tecido 

empresarial português” (Rodrigues 2009: 9). 

O conceito de imparidade de activos foi normalizado pelos diferentes organismos, estando 

relacionado com a perda de valor desses activos, ou seja, o conceito contabilístico de 

imparidade, radica a sua essência na definição de activo. Assim, de acordo com a Estrutura 

Conceptual (EC), no seu § 49, alínea a), um “Activo é um recurso controlado pela entidade 

como resultado de acontecimentos passados e do qual se espera que fluam para a entidade 

benefícios económicos futuros”. (DR 2009b, p 36230) 

De acordo com o § 87 da EC, são também definidos os requisitos para que um activo, para 

além de existir e ser identificado, possa ser reconhecido nas demonstrações financeiras:  

“um activo é reconhecido no balanço quando for provável que os benefícios económicos 

futuros fluam para a entidade e o activo tenha um custo ou um valor que possa ser 

mensurado com fiabilidade”. (DR 2009b: 36233) 

Segundo Cipriano (2009), o conceito de imparidade surge da seguinte circunstância - um 

activo cuja quantia monetária inscrita na contabilidade não corresponda à sua efectiva 

capacidade de gerar benefícios económicos futuros, terá inevitavelmente que ver essa 

quantia corrigida, para que a mesma corresponda ao valor actual da capacidade futura de 

gerar benefícios económicos. 
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De acordo com Correia (2009), esta norma caracteriza-se por uma complexidade implícita 

relativamente à elaboração dos testes de imparidades, pois envolve necessariamente a 

elaboração de um conjunto de estimativas indispensáveis para o cálculo da quantia 

recuperável, nomeadamente no que se refere ao cálculo do valor de uso. Para o conjunto de 

activos, que não sejam independentes, unidades geradoras de caixa (UGC), e que gerem 

fluxos de caixa, a norma prevê a elaboração de um só teste aplicável a esse conjunto. 

O termo e os fundamentos de imparidade têm várias influências no novo SNC, podendo por 

isso e de acordo com Cipriano (2010, p 33), ser considerada uma norma transversal a todo 

o SNC. 

O conceito de imparidade é tratado distintivamente por duas normas, ou seja, pela NCRF 12 

– Imparidade de activos, que trata dos activos não financeiros e pela NCRF 27 – 

Instrumentos financeiros, que trata dos activos financeiros. Contudo, temos várias normas 

que remetem para este conceito, realçando o facto da norma da imparidade de activos ser 

uma norma transversal a uma grande parte do SNC, nomeadamente à totalidade das 

normas que tratam os activos das entidades. 

Um dos preceitos da EC, está relacionado com os riscos de imparidade de activos 

associados à materialidade, estando definido nos §§ 29 e 30 da EC (DR 2009b, p 36229), 

que prescrevem que a relevância da informação é afectada pela sua natureza e 

materialidade. É pois, ao nível da materialidade, que existe o risco associado, dado que a 

omissão ou inexactidão podem influenciar as decisões económicas dos utentes tomadas 

tendo por base as demonstrações financeiras. A materialidade depende assim da dimensão 

do erro julgado nas circunstâncias particulares da sua omissão ou distorção. 

Podemos antecipar neste capítulo alguns dos riscos associados à NCRF 12, que de acordo 

com Zack (2009) e, embora o faça através da análise comparativa entre as SFAS 144 e a 

IAS 36, podemos extrapolá-las por analogia para a NCRF 12. Assim, segundo este autor os 

riscos de fraude mais relevantes, podem ser: risco de fraude pelo não reconhecimento de 

uma perda por imparidade, risco de fraude por as perdas por imparidade serem menores ao 

que na realidade são e risco de fraude, apenas nas IAS/IFRS, e consequentemente na 

NCRF 12, pelo reconhecimento de reversões de perdas de imparidade inapropriadas, não 

sendo no entanto aplicável aos US GAAP. 

Em nossa opinião, o termo “fraude” deve ser atenuado, pois este tipo de erro ou omissão 

pode estar associado à falta de conhecimentos ou à negligência. 
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2.2. Enquadramento Teórico da Auditoria Interna e d os riscos de imparidade 

 

O nosso objectivo é encontrar os estímulos para potenciar os auditores internos e a cultura 

de gestão de risco das entidades, a incorporar nos riscos os associados à adopção do SNC 

e, em particular, da NCRF 12. A forma encontrada foi a integração desses riscos nos 

modelos de Gestão de Risco, concretamente através da Gestão de Riscos Empresariais - 

ERM - Enterprise Risk Management. 

De acordo com Beja (2004), o risco significa estar exposto à possibilidade de ocorrência de 

um resultado negativo. 

Segundo o IIA, o risco é a possibilidade da ocorrência de um evento que possa ter impacto 

sobre o alcance de objectivos. O risco é medido em termos de impacto e probabilidade de 

ocorrência (IIA 2009a: 38). Podemos traduzir esta noção, na seguinte fórmula: 

Risco = I (impacto) x P (probabilidade). 

Silva (2005: 11), introduz nesta fórmula mais um factor:  

Risco = I (impacto) x P (probabilidade) x D (detecção) 

O impacto, significa a avaliação das consequências do risco, a probabilidade, significa a 

possibilidade da sua ocorrência e a detecção, significa a maior ou menor dificuldade de 

percepção do acontecimento. 

De acordo com Beja (2004: 81), a gestão de risco, significa tomar acções correctivas para 

mudar as probabilidades de ocorrência dos riscos, aumentando a probabilidade de 

ocorrência de resultados positivos e diminuindo as dos resultados negativos. Neste âmbito, 

segundo o mesmo autor, a Gestão de Riscos deve considerar as seguintes estratégias de 

decisão: prevenir os riscos, criar riscos, comprar ou vender riscos, diversificar os riscos, 

concentrar os riscos, compensar os riscos e impulsionar os riscos. 

Como nos refere Castanheira e Rodrigues (2006), mediante o crescimento dos riscos que 

afectam o mundo dos negócios é necessária a implementação de medidas adequadas, pelo 

que, o principal objectivo da Gestão de Risco é evitar surpresas desagradáveis. 

Neste sentido, foram surgindo ao longo dos últimos anos, várias metodologias de gestão de 

riscos, de entre as quais destacamos: 

– Gestão de Risco Empresarial: ERM - Enterprise Risk Management Framework, 

emitido pelo COSO; 

– Norma de Gestão de Riscos da FERMA: Risk Management Standard emitida em 

2002 pela Federation of European Risk Management Associations; 
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– Norma de Gestão de Risco - Guia de terminologia - da ISO/IEC Guide 73 - Risk 

Management Vocabulary; 

– Norma de Gestão de Riscos Australiana AS/NZS 4360:2004 - Risk Management 

Guidelines; 

– A Gestão de Risco do Chartered Institute of Management Accountants (CIMA); 

– Norma de Gestão de Risco complementada pela avaliação de risco, da ISO/IEC 

ISO/IEC 31010:2009 - Risk Management – Risk assessment techniques. 

Os motivos pelos quais escolhemos a metodologia COSO - ERM para o nosso estudo, ficam 

a dever-se aos seguintes factores: por ser considerada uma metodologia abrangente e 

completa, por ser a metodologia mais divulgada e reconhecida internacionalmente e, por ser 

a metodologia mais utilizada pelos profissionais de auditoria. 

Podemos enunciar os seguintes benefícios, em relação ao ERM: 

– permite a harmonização internacional dos processos de gestão de riscos, 

proporcionando os princípios e orientações genéricas sobre a sua aplicação; 

– permite a identificação dos riscos das organizações; 

– permite a responsabilização dos riscos; 

– permite a visualização integral dos riscos da organização; 

– em resultado da sua monitorização, a eficiência deste processo torna-se evidente 

através das medidas de acções correctivas que proporciona. 

Quanto às limitações, devemos ter em consideração as seguintes: 

– a questão da subjectividade inerente ao processo de tomada de decisões, pode 

enviesar as respostas aos riscos; 

– é necessário ponderar a avaliações custo-benefício, relativas à  implementação de 

controlos ou de acções correctivas; 

– o risco de acontecimentos negativos poderem ocorrer, causados por simples erros ou 

omissões humanos, que quando agregados podem tornar-se significativos; 

– o risco dos processos de controlo interno poderem ser contornados pelo conluio de 

duas ou mais pessoas; 

– o risco da gestão, ter a possibilidade e a capacidade de ignorar as decisões da 

organização em termos de gestão de risco. 
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Assim, o ERM, consiste num processo estruturado e contínuo, desenvolvido por todas as 

pessoas da organização, aplicado na definição da estratégia e ao longo da organização, 

concebido para identificar potenciais eventos que, caso ocorram, possam afectar a entidade 

e o seu nível de risco aceite, que permite atingir os objectivos com um nível razoável de 

segurança. De acordo com o COSO (2004: 2), esta definição reflecte os conceitos 

fundamentais da Gestão de Risco Empresarial. 

Em termos de objectivos, e de acordo com Almeida (2005a), a Gestão de Risco Empresarial 

deve proporcionar aos Conselhos de Administração e aos gestores um guia para identificar, 

avaliar e gerir os riscos, de forma a potenciar as oportunidades e a proporcionar o acréscimo 

de valor para a organização. 

Esta estrutura, conforme COSO (2004) é caracterizada por integrar três dimensões inter-

relacionadas, sendo a primeira destinada a identificar os componentes de controlo, a 

segunda aos objectivos da organização e a terceira destina-se às unidades organizacionais. 

Resumindo, desenvolver um processo formal de gestão de risco reduz o tempo de reacção 

das empresas, cria uma cultura de risco positiva e melhora continuamente o processo de 

mitigação de risco (Castanheira e Rodrigues 2006a: 61). 

No âmbito da organização da Gestão de Risco, a função de auditoria interna deve identificar 

e avaliar a eficácia e a eficiência da gestão e controlo dos riscos dos processos de negócio 

e dos sistemas de informação, bem como dos riscos de não conformidade com a legislação, 

contratos, políticas e procedimentos das empresas (Almeida 2005a: 14). 

O Risco e a Gestão dos Riscos por inerência, estão consagrados no normativo internacional 

de auditoria interna como sendo preocupações a ter em conta pelo auditor interno. 

De acordo com Pickett (2005) e com a Norma Internacional para a Prática de Auditoria 

Interna n.º 2110.A2 emitida pelo IIA, a actividade de auditoria interna tem que avaliar as 

exposições ao risco relativas à governação da organização e sistemas de informação, que 

respeitem à, fiabilidade e integridade da informação financeira e operacional, à eficácia e 

eficiência das operações, à salvaguarda dos activos e à conformidade com as leis, 

regulamentos e contratos. 

Estas são algumas das semelhanças com os preceitos do SNC, em particular da NCRF 12: 

a fiabilidade e integridade da informação financeira, a salvaguarda dos activos e a 

conformidade com as leis e regulamentos, podendo ser considerados pontos de contacto 

entre os fundamentos da Auditoria Interna e da Norma de Imparidade de Activos. 

De acordo com estudos divulgados por duas das BigFour, pela PricewaterhouseCoopers 

(2009b) e pela Ernst & Young (2009), o processo de adopção das IFRS, oferece à Auditoria 
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Interna uma excelente oportunidade para se envolver, quer no período de conversão das 

informações financeiras das organizações, quer daí permanecer envolvida. 

De acordo com Zack (2009), associando o papel do auditor interno à gestão de riscos, torna-

se pertinente apresentar as estratégias de controlo, que podem ser utilizadas para colmatar 

os riscos associados à imparidade de activos, acima enunciados: 

– a estratégia a utilizar quando uma entidade falha no reconhecimento de uma perda 

por imparidade, é conciliar os factos pertinentes que indiciam uma perda, quer pela 

identificação do activo, quer pela análise da natureza desse activo; 

– a estratégia a utilizar quando uma entidade falha no reconhecimento de perdas por 

imparidade menores ao que na realidade são, dissimulando-os de forma a iludir os 

destinatários, é analisar todos os detalhes, principalmente quando não existem 

reconhecimentos de perdas de imparidade, ou estas são reduzidas, pois podem 

indiciar o contrário; 

– a estratégia a utilizar quando uma entidade falha no reconhecimento de reversões de 

perdas por imparidade, é averiguar que estas não estão somente dependentes da 

passagem do tempo, mas também na alteração das estimativas das vidas úteis. 

 
3. Objectivos 
 

No âmbito do SNC e, atendendo aos riscos dos impactos da adopção do SNC e aos riscos 

associados à imparidade de activos, o primeiro objectivo deste estudo relaciona-se com a 

Normalização Contabilística em termos gerais, e focalizando-se na NCRF 12 – Imparidade 

de Activos, e o segundo objectivo pretende indagar qual o papel que a Auditoria Interna 

pode desempenhar no processo de aplicação do SNC, nomeadamente através da Gestão 

de Risco e, em concreto através da ferramenta denominada ERM. 

Para responder ao primeiro objectivo, optou-se por um estudo empírico de forma a avaliar o 

efeito da aplicação das IFRS em termos gerais e da norma correspondente IAS 36 – 

Impairment of Assets, em termos específicos, através do recurso às contas das entidades 

com valores cotados na Euronext – Lisboa e que adoptaram as Normas Internacionais no 

ano 2005. 

Para responder ao segundo objectivo, vão ser analisados os Relatórios de Governo das 

Sociedades divulgados pelas entidades acima referidas, no mesmo período de adopção das 

IFRS, por forma a verificar se a Auditoria Interna e/ou a Gestão de Riscos dessas mesmas 

entidades, reagiram proactivamente aos efeitos ou impactos da adopção das IFRS. 
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4. Metodologia 
 

Para elaboração deste estudo utilizamos uma amostra extraída da listagem das entidades 

com valores cotados no PSI20 de 2004, identificadas pela Euronext Lisbon Fact book 2004, 

em 04-04-2005, sendo constituída por dezassete das vinte entidades que integram o PSI20, 

com as seguintes características: 

– em termos de data, foi considerada a última informação do ano 2004, para 

corresponder ao ano de transição do anterior normativo POC para as IFRS, isto 

apesar da data de adopção das mesmas ter sido o ano 2005; esta situação permite 

obter a posição das entidades cotadas que estavam aquela data a enfrentar a 

conversão do normativo POC para o normativo internacional, ou seja, uma situação 

idêntica à que presentemente ocorre com a conversão para o SNC; 

– em  termos de amplitude da amostra, foram seleccionadas dezassete entidades, pelo 

facto das escolhidas possuírem características idênticas à maior parte das entidades 

que vão adoptar o SNC a partir de 1 de Janeiro de 2010, tendo sido excluídas três 

entidades do sector financeiro que incorporavam à data de 2004 o PSI20, pelo facto 

de pertencerem ao sistema bancário português, ou seja, por analogia com o SNC, 

fora do âmbito da sua obrigatoriedade. 

Esta investigação, inicia-se com a pesquisa dos dados financeiros do ano e entidades 

seleccionados, nomeadamente na análise das variações em termos de Balanço e 

Demonstração de Resultados, antes e após a adopção das IFRS. Para efeitos da análise 

desta investigação financeira, as variáveis monetárias definidas para a pesquisa, 

correspondem aos seguintes valores: do Activo do Balanço, dos Activos Fixos Tangíveis 

(AFT) e do goodwill, do Capital Próprio, do Resultado Líquido e das Perdas por Imparidade 

e Ajustamentos, do exercício e acumuladas. 

Para efeitos da investigação da existência de Gestão de Risco, e em concreto da sua ênfase 

aos riscos financeiros associados à adopção das IFRS, vamos dar vários passos de forma a 

podermos descortinar, quais as estruturas de gestão de riscos das entidades seleccionadas, 

e como gerem os riscos. Para o efeito desta análise foram seleccionadas uma série de 

questões, de forma a podermos obter com as suas respostas, conclusões quanto à 

envolvência da Auditoria Interna das organizações e qual o seu papel na gestão de riscos e 

na conversão para as IFRS. 
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5. Resultados 
 

Este estudo empírico divide-se em duas vertentes, convergindo ambas para a justificação do 

tema: a Imparidade de Activos e o Papel que a Auditoria Interna. 

A primeira, consiste na análise da aplicação da norma da imparidade, nas contas financeiras 

das entidades seleccionadas, que adoptaram as IFRS até ao ano 2005.  

A segunda, consiste na análise dos modelos de Gestão de Riscos, adoptados por estas 

entidades, para acautelar os riscos dos negócios em geral e, em particular da adopção das 

IFRS. 

 

5.1. Resultados dos Impactos da adopção das IFRS 

 

Com o intuito de analisarmos a aplicação da norma da imparidade, nas contas financeiras 

das entidades seleccionadas, que adoptaram as IFRS até ao ano 2005, efectuamos uma 

análise comparativa dos valores do Activo em POC e IFRS, à data da transição, onde 

podemos realçar, que: os impactos no Activo das entidades seleccionadas, variam entre o 

negativo de 1.688 M€ e o positivo de 1.042 M€; verifica-se, também, uma tendência no 

sentido dos impactos mais relevantes no Activo se verificarem nas maiores entidades e os 

menos relevantes nas de menor dimensão. 

Podemos afirmar por um lado, que as reclassificações e os ajustamentos provenientes da 

adopção das IFRS, tiveram impactos nos Activos das entidades, que variaram em relação 

ao Activo em POC, entre os 12,1% negativos e os 14,6% positivos. Por outro, que se 

verificou um impacto consideravelmente negativo nos Activos Fixos Tangíveis da maior 

parte das entidades, sendo este um dos maiores responsáveis pelo impacto nos Activos 

Totais das entidades, pois em sete entidades chegam a representar mais de 50%. 

Para analisarmos os impactos a nível dos capitais próprios, dividimos o estudo em duas 

situações: a primeira, reflecte os impactos verificados em 1 de Janeiro do Ano 2004, 

considerando o Ano 2005 como o de transição e a segunda, reflecte os impactos verificados 

em 31 de Dezembro do Ano 2004, considerando o Ano 2005 como o de transição. 

Em termos médios, os impactos no Capital Próprio são negativos e representam cerca de 

17% em 1 de Janeiro e cerca de 14% em 31 de Dezembro. 

Também em termos médios, os impactos dos Activos Fixos Tangíveis no Capital Próprio são 

negativos e representam cerca de 7% em 1 de Janeiro e cerca de 6% em 31 de Dezembro, 
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sendo que os Activos Fixos Tangíveis são responsáveis por cerca de 45% dos impactos do 

Capital Próprio, em ambos os casos.  

No que diz respeito à análise dos impactos a nível dos Resultados Líquidos, verificamos que 

os mesmos foram positivos pela adopção das IFRS. As maiores justificações destes 

impactos estão relacionadas com a anulação das amortizações do goodwill, que após a 

adopção das IFRS deixaram de poder ser amortizados. 

Contrariamente aos Capitais Próprios, a influência no Resultado Líquido em 31 de 

Dezembro é geralmente positiva. Porque como a adopção das normas é reportada ao início 

desse ano, torna-se necessário proceder à anulação das amortizações do goodwill 

registadas ao longo do ano, aceites em POC mas não em IFRS. 

No que diz respeito às Imparidades de Activos, podemos verificar através do Gráfico 5.1, 

como estão distribuídas em média as Perdas por Imparidade pelos diferentes Activos nas 

entidades que constituem a nossa amostra. Podemos evidenciar que os Clientes e os 

Investimentos Financeiros representam a maior parte das mesmas, com 80% e que os 

Activos sujeitos à NCRF 12, representam 5% 

Distribuição das Perdas por Imparidade pelas rúbric as do Activo

1%

4%

3%

24%

5%

56%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Activos Fixos Tangíveis

goodw ill

Activos Intangíveis

Investimentos Financeiros

Existências

Clientes

Out. Dev. e Out. Activos

   
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 5.1 – Análise das Perdas por Imparidade e A justamentos 

A Após o estudo efectuado através das diferentes análises, podemos afirmar que o risco 

associado aos impactos da aplicação da norma da Imparidade de Activos – NCRF 12, tem 

duas vertentes: 

– uma, tem a ver com as Perdas de Imparidade de Activos propriamente ditas e, que 

conforme Gráfico 5.2, representa um impacto de 2,7% sobre os Activos; 

– outra, está relacionada com o impacto que as Reclassificações e  Ajustamentos 

tiveram no ano de transição, sendo que os Activos Fixos Tangíveis foram os maiores 

responsáveis pelo impacto negativo nos Activos Totais das entidades, onde se 
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verificou que em sete das entidades a sua influência foi superior a 50%. Podemos 

verificar que o peso destes impactos representa cerca de 3,5% sobre os Activos. 

Risco do impacto dos Activos sujeitos a Perdas por Imparidade

-1,2%

0,5%

-3,5%

-2,7%

-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0%

Balanço

Capital Próprio

Resultado Líquido

Perdas por Imparidade

 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 5.2 – Análise de Risco do impacto dos Activ os sujeitos a Perdas por Imparidade 

 

Ao efectuarmos uma análise dos riscos dos impactos da aplicação das IFRS a nível de 

rácios financeiros, verificamos através do Gráfico 5.3 que estes influenciaram negativamente 

o rácio da autonomia financeira, pois em termos médios, desceu de 25,6% para 21.9%, ou 

seja, menos 3,7% e, positivamente o rácio da rentabilidade do activo em mais 0,2%. 

Análise do Impacto das  IFRS  nos Rácios Económico-financeiros

POC 3,0%

POC 25,6%

IFRS  3,2%

IFRS  21,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

AF %

RAC %

- 3,7%

+ 0,2%

 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 5.3 – Análise dos efeitos da adopção das IFRS nos Rácios Económico-financeiro 

 

5.2. Resultados da Gestão de Risco e de Auditoria I nterna nas IFRS 

 

A obrigação da emissão de um relatório relativo à governação das sociedades advém da 

aprovação do Regulamento da CMVM nº 07 (2001) sobre o Governo das Sociedades 

Cotadas, tendo sido actualizado regularmente à medida que as alterações foram exigidas. 
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Assim, após a análise efectuada aos Relatório e Contas do Ano 2005, ou seja, do ano de 

adopção das Normas Internacionais de Contabilidade para as entidades cotadas em bolsa, 

nomeadamente, aos Relatórios de Gestão e de Bom Governo das dezassete entidades 

previamente seleccionadas, apresentamos os resultados relativos ao objectivo que nos 

propusemos. 

Através do Gráfico 5.4, podemos verificar como está estruturada a Governação das 

Sociedades em análise, ou seja, que 59% das entidades possui Comissão de Auditoria, 53% 

possui Comissão Corporativa de Risco ou Comissão de Divulgação, 47% possui 

Departamento autónomo de Auditoria Interna e 41% Departamento de Gestão de Risco. 

Relativamente à existência de Código de Ética ou de Conduta, apenas 53% o possuem. 

Análise da estrutura de Governação de Sociedades
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41%
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Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 5.4 – Análise do tipo de Governação de Soci edades 

Pela análise dos diferentes tipos de risco associados à metodologia de Gestão de Riscos, 

verificámos que os riscos que as entidades consideram mais importantes para a sua gestão 

de risco, são: 

– os riscos considerados mais relevantes para a actividade das entidades e que por 

isso devem ser tratados, monitorizados e prevenidos, são os riscos de negócios e de 

regulamentação de mercado, que representam 18% cada um; 

– de seguida, surgem os riscos operacionais com 11% das preocupações das 

entidades e que podem influenciar a sua actividade; 

– os riscos estratégicos e os financeiros, representam 8% cada; 

– os restantes riscos que representam 6% são vários, desde os Sistemas de 

Informação à Segurança de Activos e Pessoas, sendo o último a Ética com 3%.  
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Pela análise da Metodologia de Gestão de Riscos associada às próprias metodologias e 

fases de Risco, e tendo por base o Gráfico 5.5, podemos retirar as seguintes conclusões: 

– apenas 47% divulga que possui metodologia de Gestão de Riscos, ou seja, mais de 

50% não utiliza gestão de riscos, ou se o faz não o divulga no Relatório de 

Governação; 

– do conjunto que assumiu possuir Gestão de Riscos, 6% das entidades baseiam a 

Gestão de Riscos na metodologia FERMA, 18% na metodologia COSO e as 

restantes 23% adoptam metodologias próprias. 

Metodologia Gestão Riscos

Sem 
Metodologia 

Gestão Riscos
52%

Com 
Metodologia

Gestão Riscos
47%

Com M etodologia 
baseada COSO

18%

Com 
M etodologia 

baseada 
FERM A
       6%

Com M etodologia 
P rópria

23%

 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 5.5 – Análise das Metodologias de Gestão de  Riscos 

No que concerne à metodologia utilizada, verificamos que as entidades que adoptaram as 

metodologias de Gestão de Riscos, elencaram as várias fases do processo, tendo os 

resultados obtidos identificado entre quatro a seis fases, que podemos homogeneizar da 

seguinte forma: 

– primeira fase, a identificação dos riscos das entidades; 

– segunda fase, a avaliação e atribuição do grau de prioridade dos riscos; 

– terceira fase, a implementação dos processo de controlo dos riscos; 

– quarta fase, o desenvolvimento do plano de acções de gestão de riscos; 

– quinta fase, a monitorização da gestão de riscos e o reporte dos planos de acções 

com vista à redução dos riscos.  

Desta forma, podemos validar que as entidades que utilizam as metodologias de gestão de 

riscos, o fazem directa ou indirectamente com base nas metodologias existentes, 

nomeadamente, na metodologia ERM do COSO. 
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Quanto às restantes entidades que não utilizam gestão de riscos, mencionam 

genericamente que possuem controlos eficazes para combater os riscos que consideram ser 

os mais relevantes, nomeadamente os riscos de negócios e os financeiros. 

Após a análise efectuada aos Relatórios de Governo de Sociedade que se focalizou na 

pesquisa das referências acerca dos impactos e dos riscos associados à adopção das IFRS, 

ao nível das informações financeiras, podemos concluir pelo Gráfico 5.6 que: 

– praticamente 100% das entidades, divulgaram os impactos nas demonstrações 

financeiras provenientes da adopção das IFRS; 

– somente 18% das entidades, divulgou que a Comissão de Auditoria procedeu à 

avaliação das Demonstrações Financeiras; 

– finalmente, apenas 6% das entidades, divulgou que a Comissão de Auditoria 

procedeu à avaliação das Demonstrações Financeiras em IFRS. 

Análise da divulgação dos impactos da adopção das IFRS
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Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 5.6 – Análise das Metodologias de Gestão de  Riscos 

Após a análise efectuada às divulgações nas informações financeiras, acerca dos riscos 

associados aos preceitos da adopção das IFRS, nomeadamente em termos de 

conformidade com a legislação, fiabilidade e integridade, extraímos o Gráfico 5.7, o qual nos 

permitiu concluir que: 

– somente 24% das entidades consideram na sua Gestão de Riscos que podem existir 

riscos associados à  não conformidade com a legislação; 

– apenas 12% das entidades consideraram na sua Gestão de Riscos que podem existir 

riscos associados à  fiabilidade e integridade, nas informações financeiras; 

– cerca de 30% das entidades considerou o risco de salvaguarda de activos; 

– e nenhuma entidade abordou o risco relativo aos impactos da adopção das IFRS em 

geral, nem em particular da norma da imparidade IAS 36. 
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Análise da divulgação dos Riscos associados aos pre ceitos das  IFRS
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Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 5.7 – Análise da divulgação aos riscos asso ciados aos preceitos das IFRS 

Resumindo, em termos de abordagem dos riscos relacionados com a adopção das IFRS, e 

em particular, com o risco de Imparidade de Activos, podemos concluir que estas entidades 

não se preocuparam em considerá-los nos seus modelos de gestão de riscos, ou pelo 

menos, não tiveram motivos que justificassem a sua inclusão; No entanto como a actividade 

da Auditoria Interna é permanente e como percorre toda a organização, pode tornar-se 

oportuna a sua inclusão, caso os seus efeitos se tornem relevantes. 

 

6. Conclusões  
 

Uma das características mais importantes da norma da imparidade de activos é a sua 

transversalidade no seio do SNC, por poder ser aplicada directa ou indirectamente em todas 

as normas que tratam de activos. 

Procuramos intensivamente os impactos mais relevantes em termos de conversão para o 

normativo IFRS, no caso dos Activos Fixos Tangíveis, que estavam relacionados com o 

risco associado à redução por imparidade do valor líquido de alguns activos, com o risco 

associado à possibilidade de alterações de vidas úteis e o risco associado à adopção da 

amortização por componentes (UGC), tendo sido difícil relacioná-los com os impactos 

registados através dos dados recolhidos na prática. Assim, perante a dificuldade de acesso 

a informação que nos permitisse associar estes impactos às respectivas causas acima 

referidas, optamos por procurar evidenciar os impactos ao nível das demonstrações 

financeiras, nomeadamente em três perspectivas. 

Numa primeira perspectiva, que incidiu sobre a análise da aplicação da norma da 

imparidade, efectuada às contas financeiras das entidades seleccionadas com valores 

cotados na Euronext – Lisboa e que adoptaram as Normas Internacionais, até ao ano 2005, 
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podemos concluir que o risco da aplicação da NCRF 12 está associado fundamentalmente 

ao ano de transição. 

Da segunda perspectiva da nossa investigação efectuada aos Relatórios e Contas do Ano 

2005, que consistiu na análise do papel que a Auditoria Interna pode desempenhar no 

processo de aplicação das normas, nomeadamente através da Gestão de Risco, concluímos 

que apenas 59% das entidades possui Comissão de Auditoria, que apenas 47% das 

entidades possui Departamento autónomo de Auditoria Interna e 41% Departamento de 

Gestão de Risco. 

Por último, podemos concluir que o papel do auditor interno surge discretamente nos 

relatórios de governação das sociedades, caracterizado pela sua actividade de índole 

interna, que diga-se, por vezes, as entidades não estão dispostas a expor; a razão 

fundamental para essa modesta intervenção, tem a ver com o facto de nem metade das 

entidades possuírem departamentos autónomos de auditoria interna, sendo que as 

restantes, na sua maior parte possuem as funções de auditoria integradas noutros 

departamentos, nomeadamente, em departamentos administrativo-financeiros. 

Resumindo, esta é de facto, como argumentam algumas das consultoras mais reconhecidas 

no mundo, uma oportunidade imperdível para a Auditoria Interna se poder envolver em 

termos internacionais nas IFRS e em termos nacionais no SNC. 

Como já referenciamos, o impacto da transição para as IFRS poderá ter influenciado a maior 

parte das entidades analisadas, pois o rácio económico-financeiro da autonomia financeira 

(Capital Próprio/Activo), em termos médios, sofreu uma redução de 3,7%, sendo que ao ser 

avaliado individualmente nas diferentes entidades pode implicar dificuldades acrescidas de 

acesso ao crédito bancário. 

Através da pesquisa efectuada aos Relatórios de Contas e Governação do ano 2005, 

avaliamos o papel que a Auditoria Interna desempenhou no processo de aplicação das 

IFRS, o que nos permitiu concluir que, pelo facto de existirem em algumas entidades, 

comissões de auditoria, departamentos de auditoria interna, ou ainda, departamentos de 

gestão de riscos, o auditor interno tem uma acção influente no controlo dos riscos e 

fundamentalmente no seu reporte para a administração das entidades. É pois neste ponto, 

que o Auditor Interno pode assumir um papel ainda mais relevante, pois caso se constate 

que os riscos de imparidade de activos possam ocorrer e ser significativos, apesar de 

potenciais, este estará em boas condições para se assumir como um dos principais 

interlocutores da organização a poder identificá-los e a reportá-los superiormente. 

Perante estes factos, podemos concluir que um dos objectivos gerais do nosso estudo foi 

alcançado, ou seja, que conseguimos demonstrar que o Auditor Interno pode, de facto, ter 
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um papel importante, quer na adopção do SNC e aplicação das respectivas normas, quer na 

manutenção do sistema e controlo do riscos associados aos seus impactos, nomeadamente 

da norma da imparidade de activos. 

Verificamos assim que, estamos a incorporar no novo Sistema de Normalização 

Contabilística, a intervenção dos Auditores Internos, uma vez que existem impactos 

significativos em termos de reconhecimento e mensuração de activos, que devem ser 

reflectidos na Gestão de Riscos. Neste sentido, consideramos que este estudo, pode servir 

de base para análises previsionais dos impactos que a maioria das entidades portuguesas, 

estão ou vão enfrentar no processo de conversão para o SNC. 

Em termos futuros, podemos avançar com duas perspectivas, que podem proporcionar o 

reforço da nossa temática, ou seja, que as perdas de imparidade de activos podem gerar 

riscos para as entidades, que no entanto podem ser acautelados pela gestão de riscos, 

preconizada pela Auditoria Interna. 

Uma, é relativa às análises futuras de assumpção de perdas de imparidade de activos, ou 

seja, concretizável através de uma análise de longo prazo das perdas de imparidade e, que 

pode evidenciar conclusões diferentes das extraídas; esta análise evolutiva pode também 

permitir verificar da existência de reversões de perdas por imparidade de activos. 

Outra, tem a ver com a disseminação das metodologias de gestão de riscos preconizadas 

directa ou indirectamente pela auditoria interna e que, de alguma forma, podem permitir 

evidenciar o perfil de risco das entidades, os tipos de risco e as acções de prevenção que 

considerem preponderantes para a sua actividade, podendo eventualmente ser incluídos os 

riscos relacionados com a adopção das IFRS em geral e, da NCRF 12 em particular. 
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