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RESUMO  

O objetivo deste estudo é determinar se o reconhecimento de perdas por imparidade em 

goodwill, é influenciado por políticas de gestão que configuram estratégias big bath. 

Analisando uma amostra de empresas com títulos admitidos à cotação nas bolsas de Lisboa e 

Madrid, encontrou-se evidência na gestão dos resultados através da imparidade em goodwill, 

sugerindo práticas eticamente questionáveis. Contribui-se para a literatura, ao completar um 

conjunto de indicadores que tornam mais robustas as conclusões sobre as práticas de big bath 

e pela análise comparada entre países, classificados culturalmente no mesmo sistema 

contabilístico e onde as contas consolidadas são preparadas de acordo com o mesmo 

referencial normativo, numa investigação que segue uma abordagem positivista, na procura de 

relações causais potencialmente explicativas do reconhecimento de imparidade em goodwill. 

Os resultados permitem discutir a eficiência dos mecanismos consagrados nas normas 

contabilísticas e a eficácia de atuação das entidades que controlam e auditam a informação.  

Palavras-Chave: Goodwill, Imparidade em goodwill, Gestão de Resultados 

 

I. INTRODUÇÃO 

Refere-se Francis More como o autor do primeiro trabalho sistemático relacionado com 

a avaliação do goodwill (GW), publicado em 1891, tendo-se assistido a vários 

desenvolvimentos, até finais do século XIX, devido ao acréscimo das concentrações de 

negócios. Situa-se no passado recente (séculos XX e XXI) o grande desenvolvimento deste 

tema. O desenvolvimento do mercado de capitais, crescimento de fusões e aquisições 

internacionais, onde ativos intangíveis podem atingir valores muito significativos, associado à 

diversa produção científica permitiram estabelecer os conceitos pertinentes, que culminam nas 

atuais International Accounting Standards (IAS).  

A quantia de GW, na mensuração inicial, corresponde ao excesso do preço pago pelo 

adquirente sobre o justo valor dos ativos líquidos da adquirida. São vários os fatores que 

influenciam aquela quantia, tais como o excesso de preço pago pelo adquirente, os elementos 

patrimoniais identificados e reconhecidos, o justo valor atribuído, os erros de avaliação, as 

sinergias esperadas da concentração, a alocação a unidades geradoras de caixa, entre outros. 

Deste complexo processo resulta que o GW é um ativo de mensuração difícil. O valor baseia-

se em dados passados verificáveis e não verificáveis, critérios subjetivos de reconhecimento e 
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mensuração, suscetíveis de escolhas políticas, assim como das expetativas do adquirente, que 

está disposto a pagar preços mais ou menos elevados.  

Por sua vez, a recuperação do GW depende do sucesso das estratégias de negócio 

implementadas, apenas verificáveis a posteriori. Os testes de recuperabilidade do 

investimento devem confirmar, anualmente, as expetativas do investidor, podendo resultar em 

reconhecimento de perdas por imparidade. 

Identificam-se três aspetos que introduzem elevada discricionariedade no 

reconhecimento da imparidade em GW (Ramanna e Watts, 2012): (i) a afetação do GW às 

unidades de reporte – unidades geradoras de caixa (ii) a estimativa do valor descontado dos 

cash flows futuros e (iii) a determinação do valor dos ativos e passivos da unidade de reporte. 

Esta discricionariedade permite opções oportunistas e vários estudos analisam se as perdas em 

GW são geridas de forma discricionária em políticas de gestão de resultados, designadamente 

em estratégias big bath e income smothing. Nesse sentido, Riedl (2004) Jahmani, Dowling e 

Torres (2010) e Li, Shroff, Venkataraman e Zhang (2011) concluem pela utilização destas 

perdas como instrumento de manipulação, enquanto, Castro (2012), Avallone e Quagli (2015) 

e Jordan e Clark (2004, 2015) não confirmaram essa hipótese. Dada a falta unanimidade nas 

conclusões, justifica-se mais investigação neste tema. 

Neste estudo define-se como objetivo geral analisar se o reconhecimento das perdas de 

valor em GW, são componente de uma estratégia big bath de gestão de resultados. A 

evidência da gestão dos resultados através de perdas por imparidades em GW permite 

questionar práticas eticamente reprováveis e contribuir para que as entidades normalizadoras 

analisem a eficiência dos mecanismos consagrados no reconhecimento de perdas do GW 

através de imparidades. Entende-se que também será útil em sede das entidades que 

controlam e auditam a informação, quanto à eficácia da sua atuação.  

As empresas objeto de estudo correspondem aquelas que sujeitam os seus títulos a 

cotação na Euronext Lisbon e a bolsa de Madrid, num período de nove anos (2007-2015), que 

inclui a recente crise financeira e económica.  

A escolha destas empresas justifica-se pela dimensão e pela comparabilidade da 

informação, dado que, desde 2005, as empresas com títulos sujeitos à negociação em 

mercados regulamentados da União Europeia estão obrigadas a preparar e a apresentar as 

respetivas demonstrações financeiras consolidados com base nas IAS. Introduz-se nesta 

discussão a comparação entre empresas portuguesas e espanholas porque, apesar os ambos 

países terem influência code law (Nobes e Parker, 2004), existem indícios (Veiga, Gonçalves, 

Fernandes e Andraz, 2015; Fernandes, Gonçalves, Guerreiro e Pereira, 2016) de que as 
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empresas espanholas evidenciam um comportamento contabilístico mais conservador. O 

período, com início em 2007, justifica-se pelo disposto no artigo 9.º do Regulamento (CE) 

1602/2002 que estabeleceu esse ano, sujeito a determinadas condições, como limite para a 

aplicação obrigatória das IAS às contas consolidadas de todas as empresas com títulos 

admitidos à negociação numa bolsa da União Europeia. À data desta investigação, os últimos 

dados disponíveis são relativos ao período económico de 2015. 

II. ENQUADRAMENTO E HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO 

São identificados, para justificar práticas flexíveis de reconhecimento de imparidades 

diversas motivações, designadamente reputação dos gestores, contratos de compensação, 

desempenho no mercado de capitais, custos políticos e de agência e outros decorrentes da 

relação entre a administração, shareholders e stakeholders. Esta abordagem, no âmbito da 

teoria positiva da contabilidade e dos custos de contrato (Watts e Zimmerman, 1990), enfatiza 

a relação entre as escolhas contabilísticas e a magnitude desses custos, assim como o 

pressuposto de que o gestor utiliza o poder discricionário para melhorar a sua reputação e a 

relação entre as partes contratuais. A teoria da agência também prevê que os gestores usarão 

de forma oportunista a informação dos relatórios financeiros (e.g., Watts, 2003; Beatty e 

Weber, 2006; Ramanna, 2008; Ramanna e Watts, 2012) invocando motivos de agência para 

atrasar o reconhecimento das perdas por imparidade em GW, designadamente quando afetam 

contratos de dívida, de compensação, a reputação dos gestores e o preço de mercado das 

ações. Betty e Weber (2006) indicam fatores que conduzem ao reconhecimento baixo ou 

elevado de imparidades (exemplo dos contratos de dívida, bónus e mercado de capitais) ou 

podem conduzir à antecipação ou atraso desse reconhecimento (e.g., volume de negócios). 

Lapointe-Antunes, Cormier e Magnan (2008) indicam como proxies de discricionariedade, 

que são incentivos dos gestores para exagerar ou subestimar as imparidades em GW, as 

mudanças de Chief Executive Officer (CEO), incentivos para suavizar rácios como o return on 

equity (ROE), return on assets (ROA), contratação de dívida, o valor das opções de ações e a 

necessidade de financiamento extra. Healy e Wahlen (1999) indicam também como 

motivações designadamente a gestão de expectativas do mercado (investidores e analistas), 

contratuais e legais. 

A gestão dos resultados, em conformidade com as expetativas de mercado, está 

geralmente associada à apresentação de resultados positivos, pelo que pode inibir o 

reconhecimento de imparidades quando estas tenham impacto significativo. Contudo em 

períodos de resultados naturalmente baixos, este reconhecimento pode acontecer, reduzindo 
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ainda mais os resultados (big bath), sinalizando que estes resultam de imposições 

contabilísticas ou da gestão passada e não do mau desempenho. Decisões que afetem, de 

forma discricionária, os rendimentos ou gastos têm impacto direto nos resultados líquidos e 

nos indicadores daí resultantes (e.g. ROE, ROA ou return on sales (ROS)). Estes indicadores 

sinalizam a robustez económica e financeira da empresa, a capacidade de atribuir 

compensações à administração, distribuir dividendos, assim como a capacidade de satisfazer 

os credores. As perdas por imparidade têm um duplo impacto no relatório financeiro porque 

não só penalizam os resultados como decrescem o valor do ativo subjacente pelo que decisões 

da gestão nesta área poderão ser condicionadas por objetivos corporativos e de gestão. 

As motivações contratuais levam os gestores a apresentar resultados que respeitem 

contratos cujo não cumprimento conduza a penalizações, incluindo-se neste contexto os 

contratos de financiamento em que pode haver penalização no acesso ou no custo (taxa de 

juro) do endividamento. Estas motivações podem conduzir à ocultação de um pior 

desempenho da empresa. Contudo essa gestão dos resultados pode ferir a confiança dos 

investidores sobre a fiabilidade dos relatórios financeiros. Em ambiente de crise a confiança 

dos investidores tende a ser baixa, diminuindo a liquidez dos mercados (e.g., Hameed, Kang e 

Viswanathan, 2010) e, conhecida a importância dos relatórios financeiros para a tomada de 

decisão (e.g., Ball e Brown, 1968; Beaver, 1968), é expectável que nestes períodos os gestores 

tenderão a adotar comportamentos que aumentem a transparência do reporte financeiro no 

sentido de restaurar a confiança dos investidores e a liquidez dos mercados (e.g., Artur, Tang 

e Lin, 2015).  

Mecanismos de controlo e monitorização da qualidade da informação financeira 

poderão contribuir para uma maior transparência da gestão conduzindo à redução da 

assimetria de informação entre os stakeholders, designadamente dos investidores. Incluem-se 

nestes mecanismos de “regulação” externa os analistas (e.g., Barker e Imam, 2008; Yu, 2010; 

Li e You, 2015) e empresas de rating de crédito (e.g., Fitzpatrick e Sagers, 2009; Rhee, 2015) 

e internas, como a constituição dos comités de auditoria (e.g., Badolato, Donelson e Ege, 

2014) e elementos da direção independentes (e.g., Donaldson e Davis, 1994; Beeks e Brown, 

2006; Chen, Xie e Zhang, 2016), que podem incrementar as divulgações e a transparência, 

fatores inibidores de uma gestão oportunista dos resultados, contribuindo desta forma para 

uma maior confiança dos investidores. 

A gestão dos resultados está associada a estratégias com a finalidade de atingir metas de 

referência, designadamente uma menor variabilidade dos resultados entre períodos 

(alisamento de resultados ou income smoothing) como instrumento de gestão de expectativas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951815000233#bib0035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951815000233#bib0035
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951815000233#bib0175
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951815000233#bib0065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951815000233#bib0065
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dos shareholders e stakeholders ou numa expectativa de acréscimo futuro dos resultados (big 

bath accounting), com a penalização dos resultados presentes. 

A teoria do big bath sugere que os gestores utilizam itens não correntes para gerir os 

resultados nos períodos em que estes já são significativamente baixos. Esta estratégia é 

justificada pela expetativa dos gestores de que os mercados não penalizam as empresas 

proporcionalmente às perdas (e.g., Jordan e Clark, 2004) porque os investidores estão mais 

focados no futuro, esforçando-se as empresas em sinalizar o mercado nas melhorias obtidas, 

após um mau resultado que poderá ser imputado à gestão anterior. Esta hipótese assenta no 

pressuposto de que novos CEO têm um incentivo para relatar ganhos mais baixos em início 

de mandato, para que em momentos posteriores apresentem um desempenho conforme os 

objetivos definidos. 

Walsh, Craig e Clark (1991) definem estratégias de big bath como a utilização de itens 

não frequentes para o ajustamento dos resultados, em situações de perdas ou ganhos 

anormais, enquanto Elliott e Shaw (1988) consideram que ocorre um big bath quando as 

imparidades reportadas em itens especiais representam mais do um por cento do valor 

contabilístico dos ativos. Também sugerem que estas estratégias são mais prováveis em 

grandes empresas do que em pequenas, embora, segundo Sevin e Schroeder (2005), a 

utilização do big bath tenha maior impacto nas empresas mais pequenas. 

Diversos autores analisaram a associação entre as estratégias de gestão de resultados e o 

reconhecimento de perdas por imparidade. Jahmani et al. (2010) sugerem que os gestores 

gerem o smoothing (alisamento de resultados) selecionando o momento em que a imparidade 

do GW é reconhecida. Riedl (2004) encontrou evidência que uma baixa qualidade na 

divulgação das imparidades estava muito associada com um comportamento big bath 

sugerindo grande discricionariedade dos gestores. Li et al. (2011) obtiveram resultados 

semelhantes, consistentes com a hipótese de que as empresas com informações extremamente 

negativas (como por exemplo resultados líquidos (RL) negativos) tendem a reconhecer 

valores elevados de imparidade. Beatty e Weber (2006), AbuGhazaleh, Al-Hares e Roberts 

(2011) e Jordan e Clark (2015) associam as estratégias de alisamento e big bath dos 

resultados a alterações recentes do CEO. Contudo a hipótese de manipulação dos resultados 

(big bath) associada a novos CEO não foi validada em diversos estudos, designadamente por 

Ramanna e Watts (2012), Avallone e Quagli (2015) e Jordan e Clark (2004, 2015), que 

concluíram que o reconhecimento de imparidade estava associado a outros fatores, 

designadamente a perceção do mercado ou a detioração efetiva dos ativos. Por exemplo, 

Jordan e Clark (2004) concluíram que as empresas que mais reconheceram imparidades em 
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GW em 2002 fizeram-no, provavelmente, porque os seus ganhos já estavam diminuídos 

naquele ano e o mercado os puniria relativamente pouco se estes se reduzissem um pouco 

mais. 

Brochet e Welch (2011), noutra perspetiva, analisaram a relação entre a experiência 

anterior dos membros da administração, designadamente na área do investimento, consultoria 

de gestão ou investidor e o reconhecimento de imparidades, concluindo que é mais provável 

este reconhecimento se pelo menos um dos membros da administração teve experiências 

anteriores. Concluem que os CEO com experiência anterior são mais sensíveis a conflitos de 

agência quando se trata de decisões de redução do GW, contudo são os mais propensos a 

reduzir o GW, independentemente desses conflitos. Também concluíram ser mais provável o 

reconhecimento de imparidade em GW quando em períodos anteriores elas foram baixas ou 

inexistentes. Os valores reportados de imparidades em GW são em regra pequenos mas 

frequentes, sinalizando uma estratégia de alisamento dos resultados.  

Beatty e Weber (2003) analisam os incentivos a políticas big bath como função das 

perdas apresentadas (relacionadas com o ativo) e a sua interação com a alteração do CEO. 

Concluíram que os CEO, que relatam grandes perdas anteriormente, são mais propensos a 

relatar redução do que aumentos de resultados, consistente com uma política big bath. Zucca 

e Campbell (1992) e Van de Poel, Maijoor e Vanstraelen (2009) também concluíram que as 

imparidades são reconhecidas em períodos em que outras perdas também o são, ou em 

períodos em que os resultados pré-imparidade são relativamente baixos. Para determinar as 

práticas de big bath estes autores utilizaram, como referência, os resultados esperados 

comparados com os lucros reportados para cada empresa no período em que a imparidade foi 

registada, utilizando diversos modelos para o resultado esperado, mas concluindo que uso do 

lucro do último período como uma previsão dos ganhos do período atual é, pelo menos, tão 

bom quanto qualquer outro modelo.  

Num estudo aplicado a empresas portuguesas, Castro (2012) utilizou uma metodologia 

semelhante quanto à consideração dos resultados de referência, mas não pôde concluir sobre 

práticas de big bath. Alves (2013) confirma a relevância das imparidades em GW como 

elemento discricionário dos accruals. 

Considerando a evidência obtida, nem sempre concordante quanto à prática de 

utilização das imparidades em GW como instrumento de manipulação dos resultados, 

enuncia-se a seguinte hipótese de investigação: 
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Ceteris paribus, o reconhecimento de imparidade em GW está 

positivamente associado a um baixo nível dos resultados pré-imparidade em 

GW 

III. ESTUDO EMPÍRICO 

3.1 Suporte teórico 

Esta investigação segue uma dupla abordagem, normativa e positivista na medida em 

que procura avaliar, através dos métodos estatísticos (descritivos e inferenciais) apropriados 

as relações entre diversas variáveis potencialmente explicativas do reconhecimento das 

imparidades.  

3.2. Universo e amostra 

O universo corresponde a todas as empresas com títulos admitidos à cotação na 

Euronext Lisbon e na bolsa de Madrid (bolsa de referência de Espanha, dado que as empresas 

do mercado contínuo estão cotadas nas diversas bolsas regulamentadas de Espanha, 

designadamente Barcelona, Bilbao e Valência), no período de 2007-2015. 

Considera-se uma amostra de 105 empresas (35 portuguesas e 69 espanholas) de um 

universo, respetivamente, 53 e 129 (em 2015). A amostra exclui 18 empresas portuguesas e 

55 espanholas com os seguintes critérios: (1) setor financeiro, dado que também seguem as 

orientações dos reguladores do setor em matéria contabilística; (2) empresas desportivas que 

apresentam contas em período distinto do ano civil; (3) empresas que não apresentam contas 

consolidadas; (4) empresas com um prefixo do International Securities Identification Number 

diferente de PT ou ES, relativos a Portugal e Espanha, respetivamente; (5) empresas com 

menos de cinco anos de informação financeira e de mercado.   

Para efeito da análise da imparidade em GW ainda foram excluídas da amostra 11 

empresas (uma portuguesa e 10 espanholas) que não apresentam GW no balanço, obtendo-se 

um painel final, não balanceado, com 826 observações (94 empresas).  

A amostra final é constituída por, aproximadamente, 33% empresas portuguesas e 67% 

espanholas e, tendo como referencia a Industry Classification Benchmark, nível 1, inclui (1) 

8,7% empresas do setor de Petróleo (Petróleo, Energia e Gaz), (2) 20,7% do setor de Bens de 

Consumo (Alimentação, Bebidas, Papel e Artes gráficas, Produtos farmacêuticos e 

Biotecnologia, Têxtil, Vestuário e Calçado), (3) 39,1% do setor Indústria (Matérias Básicos, 

Indústria e Construção), (4) 20,7% do sector Serviços (de consumo – Comércio, Meios de 

Comunicação e Publicidade, Lazer, Turismo e hotelaria, Transporte e Distribuição) e (5) 

10,8% do setor de Tecnologia (Tecnologia, Software e Telecomunicações). 
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Os dados referentes às contas consolidados das empresas selecionadas são obtidos 

manual e diretamente dos relatórios anuais, disponíveis nos respetivos websites institucionais 

ou nos sítios www.cmvm.pt e www.cnmv.es. A informação recolhida diretamente permite 

acesso a dados com maior detalhe e em séries completas para a construção da base de dados 

em painel, sobre a qual incidiu a análise. Os dados de mercado (cotação) são obtidos a partir 

dos sítios www.bolsadelisboa.com.pt/ e www.bolsademadrid.es/. 

3.3. Variáveis 

As variáveis utilizadas resultam da revisão da literatura, tendo sido introduzidas 

variáveis a título exploratório, conforme se apresenta na tabela 1. 

Tabela 1 Variáveis explicativas 

Variável Descrição Referências 

ROS 
Resultado líquido antes de imparidades em GW / Volume 

de negócios 
Jordan e Clark (2004, 2015) 

 ROS Dummy: 1, se variação negativa; 0 caso contrário Exploratória 

ROA 
Resultado líquido antes de imparidades em GW / Total do 

ativo negócios 

Riedl (2004); Jordan e Clark (2004, 

2015) 

 ROA Dummy: 1, se variação negativa; 0, caso contrário Stenheim e Madsen (2016) 

ROE 
Resultados antes de impostos e de imparidades do 

GW/Capital Próprio 

Hamberg, Paananen & Novak 

(2011); Giner e Pardo (2015) 

 ROE Dummy: 1 se variação negativa; 0 caso contrário Exploratória 

Bath  Bath =  

Riedl (2004); Abughazaleh et al. 

(2011); Brochet e Welch (2011); 

Brutting (2011); AbuGhazaleh, Al-

Hares e Haddad (2012); Castro 

(2012);  Giner e Pardo (2015) 

 RAI_Imp Resultados antes de impostos e de imparidades do GW Walsh et al. (1991) 

RL (-) 
Dummy: 1 se resultados líquidos antes de impostos e de 

imparidades do GW é negativo; 0 caso contrário 
Abuaddous, Hanefah e Laili (2014) 

3.4. Resultados e discussão 

3.4.1 Estatística descritiva 

Como se observa na tabela 2, as empresas da amostra apresentam um valor médio de 

ativos na ordem dos 7,8 mil milhões de euros, mas com elevada assimetria na composição em 

termos de valor mínimo (Min) e máximo (Max). O volume de negócios médio (cerca de 4 mil 

milhões) também apresenta uma heterogeneidade elevada, semelhante à referida para os 

ativos. O market value é cerca de 1,5 o valor do capital próprio, o que sugere, em termos 

médios, que estas empresas são reconhecidas pelo mercado com capacidade de gerar retornos 

futuros. 

Os RL médios (cerca de 250 milhões de euros) refletem a presença de resultados 

negativos significativos nalgumas empresas e anos, facto que se reflete no valor do capital 

http://www.cmvm.pt/
http://www.bolsadelisboa.com.pt/
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próprio, designadamente no seu valor negativo. A imparidade média em GW representa cerca 

de 1% do ativo GW e cerca de 4% dos resultados. Também nestas variáveis a amostra tem 

valores bastante heterogéneos, atendendo ao coeficiente de variação (CV), destacando-se a 

imparidade em GW com um coeficiente de cerca de 8, que poderá indiciar diferentes práticas 

no seu reconhecimento. 

Tabela 2 Dados de caracterização (Unidade: 106 €) 

Variável Obs Média Desvio padrão CV Min Max 

Ativo total 826     7 750,83        18 700,36    2,41 3,17     129 775,00    

Volume negócios 825     3 943,35          9 605,30    2,64 0,00       62 837,00    

Market value 826     3 314,37          8 756,96    2,60 0,00       86 877,64    

Capital próprio 826     2 112,63          5 486,34    3,87 -2 236,86       40 956,05    

RL 826        252,00              975,25    2,44 - 2 236,83       10 072,00    

GW 826        831,25          2 799,69    3,37 0,00       29 582,00    

Imparidade GW 826           11,12                88,57    7,96 0,00          1 855,72    

Uma análise por quartis/anos permite observar (tabela 3) um período (2007 a 2010) de 

resultados (RL antes imparidades em GW) positivos nas empresas do 1.º quartil, seguido de 

um período (2011 a 2014) de resultados negativos. Também se assiste nas empresas maiores 

(4.º quartil), no período de 2012 a 2015, a uma redução significativa do valor dos resultados. 

Associado a esta evolução de decréscimo, verifica-se um acréscimo significativo das 

imparidades em GW, especialmente nos anos 2012 a 2014. 

Tabela 3 Resultados antes de imparidades em GW (Unidade: 106 €) 

RL ANTES IMPARIDADES GW 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

25% 11,6 1,5 1,3 3,7 -   0,1 - 7,7 -  5,8 - 1,1 0,3 

50% 42,3 23,5 21,1 31,4 25,1 12,0 9,6 23,7 20,5 

75% 168,4 153,6 145,4 161,6 141,4 118,1 104,7 122,7 142,8 

99% 9 119 8 110 7 937 10 072 6 187 4 817 4 969 3 988 2 745 

MÉDIA 335,2 335,2 305,1 442,2 237,9 173,0 178,0 211,0 143,9 

IMPARIDADE GW 0,7 3,7 3,7 3,2 3,8 13,72 30,4 22,2 4,3 

No período em estudo, independentemente de as empresas relevarem imparidades em 

GW, não apresentam um padrão de RL, em termos médios, substancialmente diferente. 

Conforme se observa na figura 1, nos anos de 2008, 2011, 2013 (p<0,05) e 2014 (p<0,1) as 

empresas que reconhecem imparidades em GW apresentam uma diferença negativa para a 

média do ano. Nos restantes anos essa diferença é positiva, mas apenas significativa em 2009 

(p<0,1).  

Figura 1 RL antes de imparidade em GW (diferença para a média) de empresas que reconheceram ou não 

imparidade em GW 
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Contudo, considerando a relação entre empresas que reconhecem imparidade e a 

natureza do RL antes imparidade em GW (negativos ou positivos), constata-se um padrão 

generalizado, dado que, na maioria dos anos, empresas com resultados negativos, em termos 

proporcionais, reconhecem mais imparidades (figura 2), indiciando práticas que fundamentam 

a hipótese de estratégias big bath.   

Figura 2 RL (positivos e negativos) e reconhecimento de imparidade em GW (106 €) 

 

Analisando as correlações entre os RL antes imparidade em GW e as respetivas 

imparidades (figura 3), constata-se, nos anos de 2013 a 2015 (e no ano de 2009), uma 

correlação negativa, o que sugere que empresas que já apresentam desempenhos negativos, 

tendem a reconhecer mais imparidades em GW, reforçando a opinião de práticas referidas 

anteriormente. 
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Figura 3 RL, imparidades em GW (106€) e correlações 

 

O número de empresas que reconhecem imparidades é, em termos médios, na ordem 

dos 27%, com o seu valor mais elevado em 2011 (36%). Nos restantes anos verifica-se uma 

percentagem de reconhecimento que varia entre os 20% (2014) e os 30% (2012). Em termos 

médios, por empresa, o valor das imparidades é de 1.835 milhões de euros, média fortemente 

influenciada pelos montantes reconhecidos no período de 2012 – 2014 (tabela 4 e figura 4). 

 

Tabela 4 Empresas que reconheceram imparidade 

Reconhece /Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Não 71 66 69 67 60 65 69 72 66 605 

Sim 21 26 24 24 34 28 24 18 22 221 

Total 92 92 93 91 94 93 93 90 88 826 

% Sim 23% 28% 26% 26% 36% 30% 26% 20% 25% 27% 

Portugal 7 (34) 11 (34) 7 (33) 6 (33) 14 (34) 10 (34) 9 (33) 7 (32) 7 (33) 78 

Espanha 14 (58) 15 (58) 17 (60) 18 (58) 20 (60) 18 (59) 15 (60) 11 (58) 15 (55) 143 

Imparidade GW/ Total (N) 0,143 0,509 5,201 0,602 1,071 2,848 4,914 6,173 0,785 1,835 

 

Figura 4 Empresas que reconhecem imparidade em GW (%) e valor médio 

 
 

Uma análise por empresa permite observar que cerca de 38% nunca reconheceu 

imparidades em GW no período 2007-2015, que 10,6% apenas reconheceu uma vez e que 
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apenas três empresas reconheceram imparidades em GW todos os anos. Estes dados revelam 

que não são reconhecidas imparidades ou o são de forma pontual (cerca de 32% das empresas 

apenas reconheceu de 1 a 3 vezes), enquanto apenas 14,9% teve uma frequência de 6 ou mais 

reconhecimentos (tabela 5).  

Tabela 5 Frequência do reconhecimento de imparidades (2007-2015)     

Frequência N.º % 
Acumulado 

N.º % 

0 36 38,3% 36 38,3% 

1 10 10,6% 46 48,9% 

[2;4[ 20 21,3% 66 70,2% 

[4;6[ 14 14,9% 80 85,1% 

[6;9[ 11 11,7% 91 96,8% 

9 3 3,2% 94 100,0% 
Média= 2,4; Mediana = 2,0; Desvio padrão = 2,6 

O significado da imparidade em GW, como componente dos RL das empresas que as 

reconhecem, é muito diversificado assumindo particular impacto em 2013 para as empresas 

espanholas, cujo peso relativo foi de cerca de 140%, transformando um resultado médio 

negativo, antes de imparidades em GW, de cerca 130 milhões para 315 milhões. No período 

de 2011–2014 estas imparidades apresentaram sempre valores muito significativos, com 

pesos entre os 23% e os 140%. Já as empresas portuguesas (com exceção do ano 2010) 

reconheceram imparidades de valor relativo significativamente inferior (média de 8% para o 

período, contra 36% das espanholas). Tal pode ser interpretado como uma prática mais 

conservadora das empresas espanholas, na linha das conclusões de Veiga et al. (2015) e 

Fernandes et al. (2016).  

Figura 5 Imparidades em GW por país (% sobre os RL das empresas que reconheceram) 

 

Considerando os setores, também se identificam diferenças em termos da proporção de 

empresas que reconhecem imparidades em GW, com destaque para o setor dos Serviços, com 

a maior percentagem e montante médio de imparidades, e o setor de Bens de Consumo com a 
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menor percentagem e menor valor médio. O setor dos Bens de Consumo é aquele que 

apresenta menor valor médio em GW (183 milhões) o que justificará o seu nível de 

imparidades. Os setores da Tecnologia e Indústria apresentam valores médios em GW 

substancialmente superiores dos restantes (cerca de 2.500 milões) mas um nível de 

imparidades abaixo da média. Associa-se um maior volume e frequência de imparidades no 

setor dos Serviços à especificidade dos investimentos deste setor, eventualmente mais exposto 

às contingências dos seus mercados.  

Figura 6 Reconhecimento de imparidades em GW por setor (% empresas e valor 106€)  

 

Uma análise estatística exploratória permite confirmar a existências de diferenças 

estatísticas significativas entre os diversos setores (F(4, 821)=23,285; p<0,001) quanto ao GW, 

identificando-se dois subgrupos com diferenças significativas (teste Scheffe), conforme se 

evidencia na tabela 6. 

Tabela 6 GW e setores 

Setor N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Bens de Consumo 163 183,0092  
Indústria 319 392,0161  
Serviços 176 555,7379  
Tecnologia 90  2578,8940 

Petróleo 78  2587,4687 

Sig. 826 0,868 1,000 

Em relação às imparidades em GW não se identificam diferenças estatisticamente 

significativas entre os diversos setores (F(4, 821)=1,477; p=0,207). 

Uma análise do comportamento do mercado de capitais e imparidades em GW permite 

identificar dois períodos distintos, considerados à data de balanço: 

(1) anos 2008 a 2012 onde as relações entre o valor de mercado e as imparidades são 

negativas (correlações negativas) que refletem o comportamento esperado do mercado perante 

notícias de diminuição do valor dos ativos e das expectativas de retornos futuros associados; 
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(2) período de 2013 a 2015 com um significativo acréscimo de imparidades, onde existe 

uma relação positiva com o mercado, mas de natureza distinta. No ano de 2013, associado a 

um acréscimo da cotação verifica-se um acréscimo de imparidades, enquanto nos anos de 

2014 e 2015 a uma redução da cotação corresponde uma redução significativa das 

imparidades. Este comportamento das empresas parece evidenciar políticas de ajustamento de 

imparidades ao comportamento do mercado de capitais, conforme se ilustra na figura 

seguinte. 

Figura 7 Imparidades em GW e cotação (variação) 

 

Numa análise (tabela 7) sobre as relações entre diversas variáveis e o GW e respetivas 

imparidades (r de pearson) confirma-se a relação significativa positiva esperada entre o GW e 

as imparidades, assim como as proxies de dimensão ativo total e volume de negócios, 

sugerindo uma relação direta entre as referidas variáveis. Também se verifica uma correlação 

positiva entre o valor de mercado e as imparidades, sugerindo que estas não se refletem de 

forma negativa na formação do valor de mercado das empresas. Os auditores estão 

relacionados positivamente com o GW e respetivas imparidades, mas esta relação não é 

estatisticamente significativa. Em relação ao País, como referido, verifica-se relações 

significativas, mas de sinal contrário (positiva para as empresas espanholas e negativa para as 

portuguesas), o que reforça um comportamento mais conservador por parte das empresas 

espanholas, na linha do já constado anteriormente. 
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Tabela 7 Correlações  

Variáveis 
Imparidade 

GW 
GW 

Volume 
negócios 

Ativo 
Total 

Market 
value 

Auditor ES PT 

Imparidade GW 1,0000        

GW 0.0783* 1.0000       

Volume negócios 0.0524 0.7551* 1.0000      

Ativo Total 0.0647 0.8602* 0.9072* 1.0000     

Market value 0.0896* 0.8651* 0.8434* 0.8939* 1.0000    

Auditor 0.0320 0.1008* 0.0886* 0.1096* 0.0950* 1.0000   

ES 0.0828* 0.1423* 0.1496* 0.1797* 0.1626* 0.3715* 1.0000  

PT -0.0828* -0.142* -0.1496* -0.1797* -0.1626* -0.371* -1.000* 1.0000 

3.4.2. Análise inferencial 

Para testar a hipótese de que o reconhecimento de imparidades em GW está associado a 

um determinado desempenho económico, analisaram-se diversas proxies (tabela 1) 

geralmente utilizadas como indicadores comparativos entre empresas e setores (rendibilidade 

do ativo, rendibilidade das vendas, rendibilidade do capital próprio), um indicador de 

distanciamento entre os resultados da entidade e a média do setor de pertença, assim como um 

indicador (dummy) de resultados negativos antes de impostos. Todas estas proxies são 

calculadas antes do efeito das perdas por imparidade em GW. 

Desenvolve-se como pressuposto geral que as imparidades em GW têm um efeito 

negativo nos resultados, pelo que o seu reconhecimento penaliza negativamente as proxies. 

Numa decisão de gestão de resultados, o gestor utiliza poder discricionário, podendo, 

contudo, avaliar o impacto da mesma, decidindo sobre o reconhecimento ou não. 

A opção de codificar as variações dos indicadores em dummies, assumindo o valor 1 

quando a variação é negativa, resulta da indefinição da leitura de uma relação significativa 

desta variável, quando a sua variação ocorre no intervalo contínuo ] +∞; -∞[, podendo 

assumir nesse caso variações positivas ou negativas. Por exemplo, o reconhecimento de uma 

imparidade em empresas com um ROA superior ao valor de referência poderá ser interpretado 

como income smoothing, enquanto se esta variável está num nível inferior à média (ou 

mediana), poderá ser identificada com big bath. 

Considerando a não normalidade e homogeneidade das variâncias da amostra, assim 

como a presenças de outliers, utilizou-se como medida de tendência central a mediana e o 

teste não paramétrico Mann-Whitney, para dados não emparelhados. A amostra foi agrupada 

em função do reconhecimento ou não reconhecimento de perdas por imparidade em GW, 

variável dicotómica que assume o valor um se no ano N foram reconhecidas perdas por 

imparidade do GW e zero em caso contrário. 

Verifica-se que, em termos gerais, os indicadores utilizados e calculados com base nos 

resultados do período antes de imparidades em GW, com exceção do ROE, apresentam 
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valores medianos inferiores (sinais negativos tabela 8) no subgrupo de observações de 

empresas que reconhecem essas imparidades, comparativamente com a situação do não 

reconhecem. Confirmam-se diferenças estatisticamente significativas em diversas situações, 

conforme tabela 8.  

Tabela 8 Resultados totais, país e setor 

Variável 
Total 

(1) 

Países  Setores 

Portugal (2)  
Espanha 

(3) 
Bens 

consumo 
Tecnologia Petróleo Serviços Indústria 

                 

ROA - 
1.952* 

(0.051) 
+ 

-0.897 

(0.369) 
- 

2.970*** 

(0.003) 
- 

1.756* 

(0.079) 
+ 

-1.485 

(0.137) 
- 

0.144 

(0.885) 
- 

2.011** 

(0.044) 
- 

1.851* 

(0.064) 

 ROA - 
1.0497  

(0.306) 
- 

0.308 

(0.578) 
- 

2.775* 

(0.096) 
- 

0.485 

(0.486) 
- 

0.058 

(0.809) 
- 

0.253 

(0.615) 
- 

0,268 

(0.788) 
- 

2.320 

(0.128) 
                 

ROS - 
1.439  

(0.150) 
+ 

-0.870 

(0.384) 
- 

2.391** 

(0.016) 
- 

1.626  

(0.104) 
+ 

-2.024** 

(0.043) 
- 

 2.387** 

(0.017) 
- 

1.224 

 (0.221) 
- 

1.429 

 (0.153) 

 ROS - 
2.6733  
(0.102) 

 
0.191 

(0.662) 
- 

0.107** 

(0.018) 
- 

0.101  
(0.750) 

- 
0.228 

(0.632) 
- 

0.130 
(0.718) 

- 
0,134 

 (0.893) 
- 

6.889*** 

(0.009) 
                 

ROE + 
-0.005 

(0.995) 
+ 

-0.731 

(0.464) 
- 

0.465 

(0.642) 
- 

-0.429 

(0.668) 
+ 

-1.790* 

(0.073) 
- 

0.577 

(0.563) 
- 

1.035 

(0.300) 
+ 

1.084 

(0.278) 

 ROE - 
2.106  

(0.147) 
- 

0.2301 

(0.631) 
- 

2.063 

(0.151) 
- 

0.404 

 (0.525) 
- 

0.016 

(0.897) 
- 

0.020 

(0.887) 
- 

1.162 

(0.281) 
- 

3.200* 

(0.074) 
                 

Bath - 
-3.2*** 

(0.001) 
- 

  -1.34  

(0.177) 
- 

-2.93*** 

(0.003) 
+ 

-2.50** 

(0.012) 
+ 

-1.82* 

(0.067) 
+ 

-0.366 

(0.714) 
- 

  0.341 

(0.733) 
- 

-3.00*** 

(0.002) 

 

RAI_imp 
- 

5.549**  

(0.018) 
- 

2.317 

(0.128) 
- 

 3.2546* 

(0.071) 
- 

0.001 

(0.968) 
- 

0.016 

(0.897) 
- 

0.325 

(0.568) 
- 

1.250 

(0.263) 
- 

6.251** 

(0.012) 

RL (-)  
7.23** 

(0.007) 
 

1.021 

0.312 
 

6.793*** 

(0.009) 
 

1.963 

(0.161) 
 

0.459 

0.498 
 

2.578 

(0.108) 
 

1.473 

(0.225) 
 

4.633** 

(0.031) 

Nota: (a) Nas células apresenta-se os valores do teste z e ente parenteses a prob z>|z|:*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; (b) nas variáveis 

dicotómicas  ROA,  ROS e   RAI coeficiente do teste Qui-quadrado e respetivo p-value (c) Os sinais (+) e (-) significam que o valor 
mediano do indicador é, respetivamente, mais elevado ou menos elevado no grupo das empresas que reconhecem imparidades. 

Os resultados sugerem existir um comportamento geral no sentido de penalizar os 

resultados (tabela 8, coluna 1), quando estes já são baixos (estratégia big bath). Esta indicação 

é reforçada pela relação entre o reconhecimento de imparidades (variável dicotómica) e as 

variações negativas de RL antes de imparidades ( RAI_imp), o indicador ROA e a existência 

de RL negativos. 

Numa análise por países verifica-se um quadro distinto entre Portugal e Espanha. As 

empresas portuguesas que reconhecem imparidades em GW apresentam indicadores medianos 

superiores e nenhuma das variáveis têm relevância estatística, sugerindo a não existência de 

estratégias associadas a este tipo de perda. Quanto às empresas espanholas, estas apresentam 

um quadro que sugere a utilização destas imparidades como instrumento de estratégias big 

bath, quer pela associação significativa à variável bath, quer à sua associação aos indicadores 

ROA, ROS e RL negativos. Note-se que as empresas que reconhecem imparidades 

apresentam valores medianos de ROS e ROA inferiores às que não reconhecem, quer ao nível 

da amostra, em Espanha e na generalidade dos setores. 

Encontra-se fundamento para esta diferença de comportamento entre as empresas 

portuguesas e espanholas na maior dimensão, quer em ativos totais (t-teste: p<0,01), quer em 
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resultados (t-teste: p<0,05) com diferenças significativas. Contudo, quando as variáveis em 

estudo (RL e perda por imparidade em GW) são deflacionadas pelos ativos totais, essa 

diferença é grandemente atenuada e não apresenta diferenças estatisticamente significativas.  

Quando se analisa por setores, encontra-se um comportamento misto. Nos setores dos 

Bens de Consumo e Tecnologia, este menos robusta (p<0,10), associa-se a utilização das 

perdas por imparidade em GW em situações em que os resultados face ao setor são 

superiores, sugerindo uma estratégia de income smoothing, enquanto no setor industrial, se 

associa ao big bath, dedução suportada também pela significância dos restantes indicadores 

(ROA e variações negativas de ROS, ROE, RAI_imp e relação entre o reconhecimento de 

imparidade em GW com anos de resultados negativos). Os resultados também sugerem que os 

setores são sensíveis a indicadores diferentes, dado que o reconhecimento de imparidades em 

GW no setor de Tecnologia e Petróleo está associado ao ROS enquanto os restantes setores 

associam-se ao ROA. O ROE, indicador com informação pertinente para o acionista e 

potencial investidor, parece apenas assumir particular importância nos setores da Tecnologia e 

da Indústria, mas com leituras distintas. Na Tecnologia o efeito esperado do reconhecimento 

de imparidades é de uma diminuição deste indicador, aproximando-se do valor mediano da 

amostra, sugerindo uma utilização das imparidades como mecanismo de alisamento e de 

convergência para o setor. No caso da Indústria, sugere um quadro mais consistente na 

utilização de estratégias big bath, onde o reconhecimento da imparidade se associa a diversos 

indicadores penalizados pela existência de resultados baixos ou negativos. 

Quando se observa por ano (tabela 9), identificam-se os anos de 2009, como o mais 

significativo na estratégia big bath, e 2013, onde se observam diversas situações em que a 

presença de indicadores negativos (ROS, ROA e variação negativa de resultados antes de 

imparidades em GW) está associada ao reconhecimento das perdas por imparidade em GW. O 

ano de 2013 destaca-se dos restantes anos da série, por apresentar o menor RL das empresas 

que reconhecem perdas por imparidade em GW o que associado à decisão de as reconhecer 

sinaliza a estratégia referida. A análise por anos reflete o crescimento, em valor, das perdas 

por imparidade em GW, que apresenta nos anos de 2012 a 2014 (inclusive) incrementos 

significativos com o valor máximo em 2014.  
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Tabela 9 Resultados por ano 

Variável 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

          

ROA 0.879 

(0.379) 

0.824 

(0.410) 

0.035 

(0.972) 

0.216 

(0.828) 

0.252 

(0.801) 

1.022 

(0.306) 

2.652*** 

(0.008) 

1.442 

(0.149) 

-1.108 

(0.267) 

 ROA --- 
0.4850 

(0.486) 

0.4940 

(0.482) 

0.8421 

(0.359) 

1.0963 

(0.259) 

0.0056 

(0.940) 

  1.2814 

(0.258) 

1.3451 

(0.246) 

2.3571 

(0.125) 
          

ROS 
0.144 

(0.885) 
0.754 

(0.450) 
-0.097 
(0.923) 

0.333 
(0.739) 

0.031 
(0.974) 

0.946 
(0.344) 

2.634*** 

(0.008) 

1.096 
(0.273) 

-1.543 
(0.122) 

 ROS --- 
0.7015 

(0.789) 

0.0037  

(0.951) 

0.6252 

(0.429) 

1.1482 

(0.284) 

0.0629 

(0.802) 

1.2814 

(0.258) 

  0.1004 

(0.751) 

0.5752 

(0.448) 
          

ROE 
-0.284 

(0.776) 

-0.442 

(0.658) 

0.176 

(0.860) 

0.558 

(0.576) 

0.330 

(0.741) 

0.720 

(0.471) 

-0.097 

(0.923) 

0.131 

(0.895) 

-1.079 

(0.280) 

 ROE --- 
0.5955 
(0.440) 

0.0574 
(0.811) 

0.7901 
(0.374) 

1.0538 
(0.305) 

0.4088 
(0.523) 

0.4135 
(0.520) 

0.1004 
(0.751) 

0.2507 
(0.617) 

          

Bath 
-1.093 

(0.274) 

-1.006 

(0.314) 

-2.581*** 

(0.009) 

-0.549 

(0.582) 

-0.464 

(0.642) 

-0.888 

(0.374) 

-0.053 

(0.958) 

-1.039 

(0.298) 

-2.207 

(0.273) 

 RAI_imp --- 
2.3821 
(0.123) 

0.1704 
(0.680) 

0.7484 
(0.387) 

0.6273 
(0.428) 

0.0859 
(0.769) 

4.2725** 

(0.039) 

0.1852 
(0.667) 

0.0674 
(0.795) 

RL (-) 
0.4023 

(0.526) 

1.246 

(0.264) 

0.001 

(0.972) 

2.451 

(0.117) 

0.0247 

(0.875) 

0.951 

(0.329) 

14.784*** 

(0.000) 

0.015 

0.901 

0.961 

0.327 

Nota: Nas células apresenta-se os valores do teste z e ente parenteses a prob z>|z|: *p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01; nas variáveis de 

dicotómicas  ROA,  ROS.  ROE e   RAI coeficiente do teste Qui-quadrado e respetivo p-value. 

Estudos análogos, contudo, com metodologias distintas, utilizaram variáveis 

semelhantes como potencialmente explicativas de políticas de reconhecimento de perdas por 

imparidade em GW. Castro (2012) realizou um estudo análogo com o ROA (p<0,10), 

resultado semelhante a Avallone e Quagli (2015), mas mais robusto (p<0,00). Francis, Hanna 

e Vincent (1996) não encontraram evidências do contributo das variações do ROA (total e por 

indústria). Giner e Pardo (2015) também associaram estas decisões a determinados setores, 

enfatizando a sua natureza particular.  

IV. CONCLUSÃO 

Esta investigação segue uma dupla abordagem, normativa e positivista, no sentido de 

determinar o quanto a prática contabilística se afasta no definido na IAS 36. 

Definiu-se como objetivo geral determinar se o reconhecimento de perdas por 

imparidade em GW, nas empresas com títulos à cotação nas bolsas de Lisboa e Madrid, é 

influenciado por políticas de gestão e pertença (setor e país).  

Encontrou-se evidência na gestão dos resultados através da imparidade em GW, 

associada a anos de crise (particularmente 2009 e 2013) com o ajustamento ao 

comportamento do mercado de capitais. A análise por país de localização também mostra 

diferenças, sugerindo que as empresas espanholas seguem uma estratégica mais evidente de 

big bath. Na análise por setores, o setor da Tecnologia sugere uma utilização das imparidades 

como mecanismo de alisamento, enquanto o setor da Indústria sugere um quadro mais 

consistente na utilização de estratégias big bath. Quer considerando a análise por anos, quer 
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por setor, quer por país de localização, os resultados sugerem a existência de práticas 

eticamente questionáveis na gestão dos resultados, através do reconhecimento oportunístico 

de imparidades em GW. 

Apesar de existirem diversos estudos sobre o reconhecimento das perdas de imparidade 

GW, considera-se que esta investigação apresenta uma contribuição relevante porque, quer o 

reconhecimento do GW, quer o das suas perdas por imparidade continuam a ser temas 

controversos e as soluções normativas suscitam questões de aplicabilidade e fiabilidade. Os 

resultados obtidos permitem discutir a eficiência dos mecanismos consagrados no 

reconhecimento de imparidade em GW pelas entidades de normalização contabilística assim 

como a eficácia dos mecanismos de controlo da qualidade da informação financeira 

divulgada, pelo que se entende que também será útil em sede das entidades que controlam e 

auditam a informação, quanto à eficácia da sua atuação. 

Este estudo contribui para a literatura em dois aspetos: (i) no plano metodológico, 

completa um conjunto de indicadores que tornam mais robustas as conclusões sobre as 

práticas de big bath e (ii) no plano dos resultados, oferece uma análise comparada entre 

países, a fim de determinar se existem comportamentos distintos em países classificados 

culturalmente no mesmo contexto legal (common law) e cujos relatórios e contas 

consolidados são comparáveis. 

Apesar de existir alguma evidência de políticas de gestão de resultados por via das 

imparidades em GW, esta conclusão não pode ser generalizada, sugerindo-se que seja 

aprofundada, em estudos futuros, recorrendo a modelos de estimação dinâmicos, que 

permitam captar a influência de outras variáveis para o reconhecimento das imparidades.  

Este artigo é financiado por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia no âmbito do projeto UID/SOC/04020/2013. 
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