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SECÇÃO 1 INTRODUÇÃO 
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1.1 – Apresentação e questões de investigação 

Neste estudo investiguei se e como as quantias de revalorização de activos fixos tangíveis em 

Portugal estão associadas com o desempenho futuro das empresas, ou seja, se os ganhos de 

revalorização reconhecidos directamente no capital próprio têm valor relevante. Entende-se 

que uma quantia contabilística tem valor relevante se tiver uma associação predictiva 

(significativa) com o valor de mercado do capital (Barth et al., 2001). Para isso relacionou-se 

os ganhos da revalorização acumulados (de balanço) com o preço das acções, bem como os 

ganhos correntes (incrementos do período) da revalorização com a rendibilidade das acções e 

com o desempenho operacional futuro medido através dos resultados operacionais futuros, 

para verificar se existe algum grau de associação entre eles. As quantias de revalorização em 

Portugal podem ser obtidas através do justo valor ou através da variação do poder de compra 

(inflação), por isso também se relacionaram os ganhos de revalorização determinados com 

base no justo valor e na variação do poder de compra com o desempenho futuro (preço e 

rendibilidades das acções bem como com os resultados operacionais futuros). O valor de 

mercado do capital reflecte uma quantia contabilística se os dois estiverem correlacionados. 

Se a revalorização de activos fixos tangíveis reflectir o valor desses activos e for atempada, 

espera-se encontrar uma associação positiva entre a revalorização e as futuras alterações no 

desempenho da empresa. Se as quantias de revalorização não forem fiáveis ou relevantes não 

se espera encontrar uma associação significativa com o desempenho futuro da empresa. A 

fiabilidade pode não existir em virtude da dificuldade em determinar o valor correcto e do 

poder discricionário da gestão na determinação do valor e do período em que reavalia. A 

relevância poderá não ocorrer porque a revalorização poderá não ser atempada como poderá 

não ter valor predictivo e valor de retorno em consequência de um erro de estimativa. Apesar 

disso é nossa convicção que é mais provável que a revalorização pelo justo valor tenha 

necessariamente maior valor predictivo do que a baseada apenas no valor corrigido pela 

inflação. O uso do justo valor e/ou variação do poder de compra poderá ocorrer sob a forma 

de divulgações ou reconhecimento de estimativas de justo valor. As divulgações foram de 

aplicação obrigatória para determinadas empresas nos Estados Unidos da América (EUA) 

durante um curto período de tempo de 1976 a 1986, com pouco sucesso, em parte devido a 

questões do valor relevante das divulgações. O reconhecimento de estimativas de justo valor e 

o seu uso na revalorização apesar de não ser obrigatório é uma mensuração alternativa mas 

não subalterna na mensuração de activos não financeiros e de longo prazo permitida em 
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alguns países, nomeadamente, Portugal, Reino Unido (RU), Austrália, Nova Zelândia, 

Espanha, Bélgica, França, Hong Kong, Itália, Holanda, Grécia e Suíça (Piera, 2007). 

 

O estudo teve por base empresas portuguesas com instrumentos de capital próprio admitidos 

num mercado regulamentado português (Euronext) porque os princípios contabilísticos 

geralmente aceites (PCGA) aplicáveis para o período do estudo (1995 a 2004) permitiam a 

revalorização na base do justo valor como também na base da correcção do poder de compra e 

a legislação fiscal que permitiu a revalorização em Portugal fê-lo na base da correcção da 

moeda. Usando os PCGA portugueses as empresas podiam aumentar a quantia assentada dos 

seus activos fixos tangíveis apesar de também a poderem diminuir isso não é tão vulgar, o que 

poderá ser explicado pela inexistência de qualquer norma que o obrigue a fazer. Os dados 

contabilísticos foram obtidos através da Worldscope e directamente dos relatórios financeiros, 

enquanto os preços foram obtidos através da Euronext e das publicações da Bolsa de Valores 

de Lisboa (BVL). 

 

1.2 – Método de investigação 

Investigação anterior estudou as divulgações de estimativas de justo valor e variação do poder 

de compra nos EUA (Beaver et al., 1983; Beaver e Ryan, 1985; Bublitz et al., 1985; Murdoch, 

1986; Bernard e Ruland, 1987; Haw e Lustgarten, 1988; Hopwood e Schaefer, 1989; Lobo e 

Song, 1989) bem como o reconhecimento das estimativas de justo valor no RU, Austrália e 

Nova Zelândia (Sharpe e Walker, 1975; Standish e Ung, 1982; Emanuel, 1989; Amir et al., 

1993; Easton et al., 1993; Barth e Clinch, 1996; Barth e Clinch, 1998; Abbody et al., 1999). 

Nenhum destes estudos analisou em simultâneo o valor relevante do reconhecimento das 

estimativas de justo valor e da variação do poder de compra como também não o fizeram num 

pequeno mercado de capitais. 

 

Nos testes baseados no mercado estimei a relação entre o preço das acções e o ganho de 

revalorização de balanço, resultado líquido e o valor contabilístico do capital próprio. Se o 

ganho de revalorização de balanço for valor relevante para os utilizadores das demonstrações 

financeiras, vão auxiliá-los a avaliar o valor da empresa o que implicará uma relação positiva 

entre a revalorização de balanço e o preço das acções. Como previsto encontrei uma 

associação positiva e significativa entre a revalorização mensurada a justo valor bem como 

com a mensurada pela variação do poder de compra, com o preço das acções, contudo como 
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não se pode rejeitar a hipótese nula do teste de Wald dos coeficientes não serem idênticos, 

isto sugere que o investidor não distingue a forma como os ganhos de reavaliação são obtidos 

(Barth e Clinch, 1998). Isto poderá significar que para o investidor não é importante que a 

variação do poder de compra não reflicta o valor específico dos activos e que tenha sido 

efectuada num determinado período que não seja o da alteração de valor do activo (isto é 

também o que se passa quando se trata da revalorização na base do justo valor, porque a 

decisão de revalorizar é uma escolha da gestão e esta pode não coincidir com o período da 

alteração de valor dos activos). Desta forma, para saber se a revalorização é atempada, ou seja, 

que reflecte pelo menos algumas das alterações de valor dos activos fixos tangíveis numa base 

atempada, testou-se a relação entre os ganhos de revalorização do período (e não as perdas), 

resultados líquidos e sua variação com a rendibilidade das acções.
1
 O previsto era que existia 

uma associação significativa entre a quantia de revalorização corrente pelo menos a 

mensurada pelo justo valor e a rendibilidade das acções, o que se veio a verificar. Quando à 

associação entre a quantia de revalorização corrente pela variação do poder de compra e a 

rendibilidade das acções os resultados não são conclusivos. 

  

Para além dos testes baseados no mercado estimei uma equação para verificar se existe 

alguma associação entre a quantia de revalorização corrente e o desempenho operacional 

futuro como sugerido por Bernard (1993), tendo este sido medido através dos resultados 

operacionais futuros de três períodos seguintes. Como se trata da revalorização de activos 

fixos tangíveis ligados na maior parte das vezes com as operações, a revalorização estará mais 

relacionada com o desempenho operacional futuro do que com o preço ou a rendibilidade. O 

preço inclui não apenas os resultados das decisões operacionais como também os efeitos das 

decisões de investimento e de financiamento. Como previsto e apesar da dimensão reduzida 

da amostra concluiu-se que o aumento dos resultados operacionais de períodos futuros se 

deve ao aumento do valor dos activos fixos tangíveis pelo menos quando esse aumento é 

estimado na base do justo valor. A associação entre os resultados operacionais e a 

revalorização determinada na base da variação do poder de compra não é tão evidente.  

 

Sendo evidência de que uma primária motivação da revalorização é a apresentação verdadeira 

e apropriada de demonstrações financeiras (Easton et al., 1993), também foi meu objectivo 

testar essa motivação como também testar uma segunda motivação que é a de revalorizar por 

                                                 

1
 Verificou-se que a revalorização só é reconhecida quando se trata de ganhos e não de perdas. 
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causa do nível de endividamento (motivos oportunistas). Assim, estimei uma nova equação do 

preço, da rendibilidade e dos resultados operacionais futuros, adicionando novas variáveis 

independentes que interagissem a revalorização com o nível de endividamento. Consistente 

com uma motivação oportunista (diminuição do nível de endividamento) do que com uma 

motivação de aumentar a eficiência informativa, os resultados indicam que a relação entre a 

revalorização e preço é negativa quando se trata de empresas mais endividadas (rácios debt to 

equity mais elevados) e positiva quando se trata de empresas menos endividadas (rácios debt 

to equity menos elevados). Para reforçar estes resultados a amostra foi partida em altos 

(baixos) valores do rácio debt to equity e a equação do preço das acções confirma a conclusão 

inicial de que a motivação para reavaliar é oportunista. 

 

A amostra também foi partida em função do valor da revalorização de balanço e do valor do 

activo, supondo que as empresas que têm valores mais elevados de revalorização (activo) e 

que mais reavaliam indicam valores de activos mais fiáveis e atempados. Pela equação do 

preço os resultados permitem concluir que as empresas com valores mais elevados de 

revalorização de balanço têm valores de activo mais fiáveis, não se confirmando a hipótese de 

que empresas com maiores valores de activo tenham valores de activos mais fiáveis. 

 

1.3 - Motivações 

Uma motivação para o estudo deve-se ao constante debate entre os emissores de normas, 

preparadores de demonstrações financeiras, investidores e reguladores do mercado de capitais 

acerca do uso do justo valor ou do custo histórico na mensuração de activos não financeiros e 

de longo prazo. A divulgação do justo valor é um assunto pacífico o que já não acontece 

quando se trata de o reconhecer e aonde reconhecer. Uma outra motivação para a realização 

do estudo deve-se ao facto de alguns países/organismos de emissão de normas não permitirem 

o uso do justo valor na mensuração dos activos não financeiros e de longo prazo, que é o caso 

dos EUA, Canadá, Japão e Alemanha, por terem dúvidas quanto à fiabilidade dessa 

mensuração apesar de ser claro que essa mensuração proporciona informação relevante para 

os utentes das demonstrações financeiras. A incerteza quanto ao uso do justo valor pode 

decorrer da sua determinação (representação não fidedigna) e da sua não tempestividade 

porque a revalorização é discricionária. Parece óbvio que caso a mensuração pelo justo valor 

não seja fiável (porque por exemplo é usada para fins de manipulação de resultados) a 

permissão para o seu uso fica bastante comprometida. Outra motivação é verificar se apesar 



6 

da fraca visibilidade da revalorização por ser reconhecida no capital próprio (dirty surplus 

accounting) esta tem valor relevante. Por outro lado pretende-se trazer para uma questão 

eminentemente prática o rigor de um desenho de investigação académico. Para além de que, 

com a perspectiva de aplicação em Portugal a partir de 1 de Janeiro de 2010 de um novo 

modelo contabilístico baseado nas normas do International Accounting Standards Board 

(IASB) se vai deixar de usar o custo histórico como critério de mensuração exclusivo ou 

único para se usar também o justo valor em determinadas activos e passivos aliás como é 

apanágio das normas do IASB. O estudo do valor relevante da variação do poder de compra 

terá interesse na medida em que estes podem ser usados como critério de mensuração no caso 

do justo valor ser de difícil determinação. Ao estudar a revalorização na base do justo valor e 

na base da variação do poder de compra, estamos a contribuir para a literatura porque nenhum 

outro estudo o fez em simultâneo. Ao efectuar o estudo num pequeno mercado regulamentado 

estamos a contribuir para a imensa literatura acerca do valor relevante das quantias 

contabilísticas. Se a revalorização na base da variação do poder de compra tiver valor 

relevante poderá traduzir alguma utilidade no seu uso e assim limitar a critica aos diplomas 

que permitem a revalorização fiscal. 

 

1.4 – Estrutura da Tese 

Este estudo encontra-se organizado como se segue. Na secção dois explanam-se as normas 

contabilísticas quanto ao conceito de revalorização, determinação do valor de revalorização e 

dos procedimentos de revalorização de activos fixos tangíveis, quer portuguesas, do IASB, do 

RU, da Austrália e dos EUA. Também se analisa qual o critério de mensuração entre o custo 

histórico e o justo valor que é mais relevante e mais fiável. Partindo dos conceitos de capital e 

de um possível conceito de lucro analisa-se a questão de onde reconhecer o ganho da 

revalorização. Na secção três descrevem-se e sumariam-se os estudos de investigação 

relacionados. Na secção quatro definem-se e especificam-se as hipóteses de investigação e 

procede-se ao seu respectivo desenho. Na secção cinco descreve-se como os dados foram 

obtidos e a amostra escolhida. Também se procede à análise da actividade de revalorização na 

base do justo valor e na base da variação do poder de compra. Apresentam-se e interpretam-se 

as estatísticas descritivas das variáveis dos modelos bem como das correlações entre elas. Por 

fim e ainda nessa secção apresentam-se e interpretam-se os resultados das regressões bem 

como dos testes adicionais. Na secção seis apresentam-se as principais conclusões deste 

estudo bem como as suas contribuições. 


