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6.1 – Sumário 

O objectivo do estudo foi verificar se o ganho da revalorização de activos fixos tangíveis 

efectuada com base no justo valor e com base na variação do poder de compra está associada 

com o desempenho futuro das empresas, sendo este medido através do preço (rendibilidade) 

das acções e através dos resultados operacionais futuros. A revalorização pode entender-se 

actualmente como o uso do justo valor na mensuração de activos fixos não correntes e não 

financeiros o que restringe o uso da actual norma portuguesa actual (DC 16) que permite 

também o uso da variação do poder de compra na mensuração dos activos fixos tangíveis. O 

justo valor está relacionado com alterações em preços específicos enquanto o custo histórico a 

preços constantes está relacionado com as alterações no nível geral dos preços. Como os 

mercados não são perfeitos nem completos existem assimetrias de informação e construtos 

alternativos de justo valor como o valor de entrada, valor de saída e valor de uso, deverão 

diferir entre si. Parece óbvio que em estabilidade de preços o custo histórico seja relevante e 

fiável o que já não acontece em instabilidade de preços. Comparando as qualidades do justo 

valor e do custo histórico usando as componentes das características qualitativas da 

informação financeira, concluiu-se que o justo valor tem maior relevância, porque tem maior 

valor predictivo e valor de retorno e o reconhecimento das alterações de preços é mais 

atempada, como poderá ter maior fiabilidade, porque em períodos de grandes alterações de 

preços o custo histórico não é neutro nem representa de forma fidedigna o evento apesar de 

ser altamente verificável. O custo histórico por outro lado não permite tal como acontece com 

o justo valor a comparabilidade do custo de elementos similares e não similares comprados 

em períodos diferentes. O custo histórico também não é consistente como o justo valor porque 

relata transacções passadas a custo histórico enquanto relata transacções presentes a justo 

valor. Quanto à forma de determinação do justo valor parece unânime a posição de que deve 

ser na base do mercado porque este traduz todas as expectativas num único preço e porque é 

comparável ao longo do tempo. É geralmente aceite o reconhecimento dos ganhos da 

revalorização directamente no capital próprio o que poderá ocorrer no conceito de 

manutenção do capital financeiro ou físico, contudo no âmbito do conceito de manutenção do 

capital financeiro os ganhos podem ser reconhecidos na demonstração dos resultados o que 

não costuma acontecer. 

 

Foram vários os estudos que se debruçaram sobre o valor relevante do justo valor, 

nomeadamente acerca dos benefícios de reforma, dos instrumentos de débito e de capital 
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próprio detidos essencialmente por bancos e companhias de seguro, dos empréstimos de 

bancos, dos produtos derivados, dos activos intangíveis e dos activos fixos tangíveis. Os mais 

relevantes para este estudo foram os que analisaram o valor relevante do justo valor dos 

activos fixos tangíveis, tendo sido divididos entre aqueles que estudaram a divulgação das 

quantias do justo valor e aqueles que estudaram o reconhecimento do justo valor. Nenhum 

dos estudos que estudaram a divulgação do justo valor/variação do poder de compra requerida 

pela ASR 190 e SFAS 33, foi peremptório em afirmar ou a concluir que tem maior valor 

relevante do que o custo histórico (Beaver et al., 1983; Beaver e Ryan, 1985; Bernard e 

Ruland, 1987), apesar de alguns estudos encontrarem algum valor relevante nalgum aspecto 

em particular das divulgações a justo valor/variação do poder de compra (Bublitz et al., 1985; 

Murdoch, 1986, Haw e Lustgarten, 1988; Hopwood e Schaefer, 1989; Lobo e Song, 1989). Os 

outros estudos que estudaram a apresentação no capital próprio do justo valor dividiram-se 

entre aqueles que estudaram o anúncio das revalorizações, a reconciliação entre os PCGA 

doméstico e dos EUA de empresas estrangeiras cotadas nos EUA, a motivação para a 

revalorização e a revalorização baseada nos PCGA do RU e australianos. Quanto aos estudos 

de evento, dois deles concluíram que o anúncio da revalorização está associado com o 

aumento do preço das acções, mas isto poderá não estar dissociado de outros sinais, tais como 

anúncios de dividendos e de resultados. Os estudos que analisaram as diferenças do resultado 

líquido e do capital próprio entre os PCGA domésticos e dos EUA de empresas estrangeiras 

cotadas nos EUA (Amir et al., 1993; Barth e Clinch, 1996), concluíram que a revalorização 

de balanço tem valor relevante. Quanto à motivação para as empresas revalorizarem a maioria 

dos estudos (Brown et al., 1992; Whittred e Chan, 1992; Courtenay e Cahan, 2004) 

concluíram que uma das razões para as empresas revalorizarem é a redução do rácio debt to 

equity, ou seja, o motivo é mais oportunista (relaxe dos constrangimentos de débito) do que 

para reduzir assimetrias de informação. Também enquadrado na motivação da revalorização, 

Cotter e Richardson (2002) verificaram que as revalorizações estimadas por avaliadores 

independentes tendem a reverter menos do que aquelas que são estimadas pela gestão, 

concluindo assim que as estimativas da gestão são mais oportunistas do que as dos 

avaliadores independentes. Contudo, Barth e Clinch (1998) não encontraram qualquer 

diferença no valor relevante da revalorização dependendo de quem estima o justo valor. Os 

estudos que analisaram o valor relevante do reconhecimento da revalorização de acordo com 

os PCGA do RU e da Austrália, concluíram que os ganhos da revalorização de balanço são 

relevantes (Easton et al., 1993; Barth e Clinch, 1998; Aboody et al., 1999) mas quando se 

trata de ganhos da revalorização corrente os resultados são dúbios. Os resultados de Easton et 
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al. (1993) providenciam evidência de que a revalorização corrente não captura alterações de 

preços no período em que estas são reconhecidas, o que também ocorreu com a amostra de 

Barth e Clinch (1998) para empresas não financeiras mas não para empresas financeiras. 

Contudo, a amostra de Aboody et al. (1999) indica que os ganhos da revalorização corrente 

reflectem pelo menos uma parte da alteração do valor dos activos, mas os resultados também 

indicam que uma parte da alteração do valor dos activos ocorre em outros períodos. Os 

estudos atrás referidos concluíram que as quantias de revalorização são relevantes e estimadas 

com alguma fiabilidade. A discricionariedade e os erros de estimação aparentemente reduzem 

o valor relevante das estimativas de variação do poder de compra e custo corrente divulgadas 

pela ASR 190 e SFAS 33. 

 

6.2 – Questões de investigação 

Partindo da questão a analisar, que é verificar se a revalorização é relevante quer a efectuada 

na base do justo quer a efectuada na base da variação do poder de compra, três equações 

foram desenhadas. Uma primeira equação que relaciona o preço de mercado das acções com o 

ganho da revalorização de balanço, resultados líquidos e capital próprio sem os ganhos de 

revalorização de balanço, todos por acção. Uma segunda equação que relaciona a 

rendibilidade das acções com o ganho da revalorização corrente, resultados líquidos e 

alterações dos resultados, todos a dividir pelo valor de mercado do capital próprio de abertura. 

Uma terceira equação que relaciona os resultados operacionais de três períodos futuros com o 

ganho da revalorização corrente, variação dos resultados operacionais, PBV e logaritmo do 

activo. Para correr as regressões usou-se uma amostra de 82 empresas não financeiras com 

instrumentos de capital próprio admitidos à cotação do mercado regulamentado português. Os 

dados referentes à amostra foram obtidos da Worldscope, da Euronext e dos relatórios 

financeiros. Da análise da amostra verificou-se que 79,76 por cento das observações 

apresentavam ganhos de revalorizações de balanço e que apenas 11,91 por cento das 

observações são relativas a ganhos de revalorizações correntes, o que indicia uma fraca 

actividade de revalorização. Tal como em estudos anteriores, verificou-se que os ganhos da 

revalorização de balanço estão positivamente associados com o preço das acções. Quando se 

separa o ganho da revalorização de balanço em ganhos da revalorização com base no justo 

valor e com base na variação do poder de compra, confirma-se a nossa hipótese de que ambas 

as revalorizações têm poder explicativo para o preço das acções mas não se confirma a 

hipótese de que a revalorização de balanço na base da variação do poder de compra tem 
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menor poder explicativo. Também se verificou que o ganho da revalorização corrente está 

positivamente associado com a rendibilidade das acções, mas de forma menos evidente do 

que no caso do preço das acções. Quando se separa o ganho da revalorização corrente, 

verifica-se que o ganho da revalorização corrente na base do justo valor está positivamente 

relacionado com a rendibilidade das acções, o que já não é tão óbvio quando se trata da 

revalorização corrente pela variação do poder de compra. A revalorização corrente também 

foi associada com o desempenho operacional futuro medido através dos resultados 

operacionais de três períodos seguintes e concluiu-se que está positivamente relacionada e de 

forma significativa o que significa que o aumento dos resultados operacionais futuros se deve 

ao aumento do valor dos activos fixos tangíveis. A separação do ganho da revalorização 

corrente naquela que é mensurada a justo valor daquela que é mensurada pela variação do 

poder de compra permitiu concluir que o ganho da revalorização a justo valor é valor 

relevante o que já não é tão claro para as revalorizações pela variação do poder de compra 

porque apesar do coeficiente ser positivo este não é estatisticamente significativo. Analisando 

a influência do rácio debt to equity na equação do preço das acções concluiu-se que a 

motivação para as empresas tomarem a decisão de revalorizar é encarada pelos investidores 

como sendo oportunista e não para reduzir a assimetria informativa, isto não é tão conclusivo 

quando se separa o ganho da revalorização de balanço na mensurada a justo valor e pela 

variação do poder de compra, porque no primeiro caso apesar dos coeficientes serem 

negativos não se pode rejeitar a hipótese nula. Esta conclusão não é corroborada quando se 

relaciona a influência do rácio debt to equity com a rendibilidade das acções e com os 

resultados operacionais futuros, o que se compreende pelo número reduzido das observações 

e pelo facto dessa informação já poder estar incorporada no preço. A partição da amostra 

permite concluir quando se trata da equação do preço das acções que as empresas que têm 

valores mais elevados de revalorização e que mais revalorizam têm valores de activo mais 

fiáveis, só não se confirma a hipótese de que empresas com maiores valores de activo tenham 

valores de activos mais fiáveis nem que a decisão de revalorizar é oportunista quando o nível 

de endividamento é maior. Quando se separa o ganho da revalorização de balanço na 

mensurada a justo valor e pela variação do poder de compra continua a não se concluir que 

haja motivos oportunistas para a revalorização.  
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6.3 – Contribuições e limitações 

Como este estudo se insere dentro dos estudos de valor relevante produzirá sempre respostas a 

questões de interesse para os organismos contabilísticos emissores de normas. Este estudo foi 

o único que analisou em simultâneo a questão do justo valor e da variação do poder de 

compra o que foi possível em Portugal apesar da pequena dimensão do mercado 

regulamentado. Apesar dos vários estudos de valor relevante dos valores contabilísticos 

nenhum relacionou o valor da revalorização com os valores de mercado de um pequeno 

mercado regulamentado. Este estudo tal como todos os de valor relevante permitem saber 

qual a melhor prática contabilística entre várias alternativas. Por isso, saber se o uso da 

variação do poder de compra é ou não útil para os investidores poderia legitimar os 

preparadores e o Governo em legislar e continuar a permitir a revalorização nessa base. Mas 

como se inferiu não se concluiu que o justo valor seja mais relevante do que a variação do 

poder de compra. Com a possibilidade de entrar em vigor o novo modelo contabilístico (SNC) 

a revalorização terá de ser efectuada sempre na base do justo valor o que não permitirá o uso 

da variação do poder de compra para revalorizar os activos fixos, o que não é contrariado por 

este estudo. Este estudo tem também a virtude de contribuir para o estudo de países cujo 

financiamento é providenciado principalmente por bancos (Portugal, França e Alemanha) e 

não nos mercados de capitais e cuja regulamentação se baseia nos códigos e leis em contraste 

com aqueles que são financiados principalmente pelos mercados (EUA e RU) e cuja 

regulamentação se baseia no uso e costume e que têm o domínio da investigação científica 

contabilista (Dumontier e Raffournier, 2002). O facto de a contabilidade não ter apenas 

interesse para os investidores em acções como também ter uma perspectiva contratual nas 

compensações da gestão e contratos de débito, isso não diminui o interesse do presente estudo 

(Barth et al., 2001). A econometria é também uma limitação nas inferências, como a 

dimensão da amostra, principalmente quando se tratou da equação da rendibilidade das acções 

e dos resultados operacionais futuros que se basearam em ganhos de revalorização corrente. A 

dificuldade em separar o ganho da revalorização de balanço na que resultou do uso do justo 

valor daquela que resultou do uso da variação do poder de compra é também uma limitação 

do estudo. Uma outra limitação assenta no facto de todos os estudos de associação se 

basearam na hipótese da eficiência dos mercados o que poderá não acontecer. A análise da 

fiabilidade com base no mercado é indirecta e limitada porque o preço das acções reflecte 

muitos outros factores para além das estimativas de preços (Sloan, 1999). Este estudo limita a 

hipótese da eficiência dos mercados como também da análise da fiabilidade com base no 
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mercado porque usou como medida de desempenho os resultados operacionais futuros para 

além do preço (rendibilidade) das acções.  

 

Outras análises podiam ser feitas: o uso de um período diferente ou mais lato que incluísse 

mais observações nomeadamente de revalorizações com base na variação do poder de compra; 

o uso de uma janela mais apertada (estudo de evento); determinação do valor do capital 

próprio na base de um método em vez do valor de mercado, podendo assim abranger outras 

empresas que não apenas as empresas com acções admitidas em mercado regulamentado. 

 


