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2.1 – Introdução 

Nesta secção irei analisar o conceito de revalorização, a determinação do valor de 

revalorização e os procedimentos de revalorização de activos fixos tangíveis com base nas 

normas nacionais, internacionais (IASB), do RU e da Austrália. A análise das normas dos 

países referidos deve-se ao facto destes permitirem a revalorização de activos desde há muito 

e por isso terem sido objecto de estudos empíricos. Como também foram realizados estudos 

empíricos de empresas estrangeiras com activos fixos tangíveis revalorizados e cotadas nos 

EUA vamos apresentar um breve desenvolvimento histórico dos PCGA aplicáveis à 

revalorização nos EUA não sendo possível actualmente revalorizar activos não correntes e de 

longo prazo. Quanto à Austrália a norma que define os PGCA da revalorização enquadra-se 

na nova política do organismo de contabilidade australiano de adopção das normas do IASB 

para os períodos que se iniciam em 1 de Janeiro de 2005.1 Por isso, ela é similar à norma do 

IASB, não havendo necessidade de ser analisada separadamente, analisando-se a norma 

anterior que estava em vigor quando da realização dos estudos empíricos.2 Também analisarei 

o conceito de justo valor e a sua relação com o custo histórico, bem como o conceito de 

capital e um possível conceito de lucro e sua relação com o local de reconhecimento do ganho 

de revalorização. 

 

A revalorização pode entender-se actualmente como o uso do justo valor na mensuração de 

activos fixos, nomeadamente de activos fixos tangíveis. Em Portugal e até à publicação da 

Directriz Contabilística (DC) 16 Reavaliação de Activos Imobilizados Tangíveis (1995), pela 

Comissão de Normalização Contabilística (CNC), os PCGA referentes à revalorização eram 

apenas os definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade (POC) (1989) em vigor. 3 

Actualmente foi aprovado em 4 de Julho de 2007 pelo Conselho Geral da CNC um novo 

modelo de normalização da contabilidade designado de Sistema de Normalização 

Contabilístico (SNC), o qual inclui um novo conjunto de normas baseadas nas normas do 

IASB e que se pretendia fosse aplicado para os períodos que se iniciassem em 1 de Janeiro de 

2008, desde que aprovado pelo Governo. Quando da apresentação do SNC em 16 de Abril de 

                                                 
1 Essa nova norma é a Australian Accounting Standard AASB 116 Property, Plant and Equipment, publicada em 

Julho de 2004 pelo Australian Accounting Standards Board (AASB), de aplicação obrigatória para os períodos 
que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2005. 

2 A norma anterior é a AASB 1041 Revaluation of Non-Current Assets, publicada em Julho de 1999 pelo AASB 
e de aplicação obrigatória para os períodos que se iniciem em ou após 30 de Setembro de 2001. 

3 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 410/89, de 21 de Novembro, e posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 
238/91, de 2 de Julho, Decreto-Lei n.º 44/99, de 12 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 79/2003 de 23 de Abril e 
Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro.  
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2008 pelo Secretário de Estado das Finanças foi referido a possibilidade de ele entrar em 

vigor em 1 de Janeiro de 2010, tendo sido colocado em consulta pública (o que já estava 

previsto pelo relatório do orçamento de Estado para 2008 (2007)). Este novo modelo irá 

revogar os decretos-leis de aprovação do POC e das subsequentes alterações bem como todas 

as DC emitidas. Deste novo modelo de contabilidade fazem parte vários níveis de normas. 

Num primeiro nível temos as normas do IASB que se aplicam para as demonstrações 

financeiras consolidadas de empresas que tenham instrumentos de capital próprio e de débito 

admitidos à cotação de um mercado regulamentado (em vigor para os períodos que se 

iniciaram em 1 de Janeiro de 2005). Num segundo nível, temos normas portuguesas com um 

menor grau de exigência relativamente às normas do IASB mas baseadas nestas e com a 

designação de Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF). Num terceiro e último 

nível e aplicável às pequenas entidades existe uma única norma com a designação de Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) que inclui vários 

aspectos de algumas das normas do segundo nível mas com um menor grau de exigência do 

que essas. Este novo modelo prevê diversas formas de publicação: decreto-lei para a criação 

do SNC, âmbito de aplicação do SNC e bases de apresentação das demonstrações financeiras; 

portarias para os modelos de apresentação de demonstrações financeiras e quadro com contas 

e códigos; e por fim avisos para a estrutura conceptual, NCRF, NCRF-PE e normas 

interpretativas. Isto significa que a actual norma (DC 16) foi substituída para as empresas com 

instrumentos de capital próprio e de débito admitidos num mercado regulamentado pela 

International Accounting Standard (IAS) 16 Property, Plant and Equipment (Activos Fixos 

Tangíveis), do IASB. Para as outras empresas será substituída pela NCRF 7 Activos Fixos 

Tangíveis. 

 

De acordo com o POC (1989) só é permitida a revalorização na base da variação do poder de 

compra e não na base da variação dos preços relativos (justo valor) porque: 

a. O POC apenas permite o custo histórico como critério de mensuração sendo este definido 

como “os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou de produção, 

quer a escudos nominais, quer a escudos constantes”; assim, é permitido o método do 

custo histórico e o ajustamento do nível dos preços do custo histórico.4 

                                                 
4 A variação do poder de compra é uma forma de designar a inflação, podendo ser usado também os termos 

alterações no nível de preços, alterações no nível geral dos preços, alterações na moeda e alterações do poder 
de compra. A variação dos preços relativos corresponde às alterações dos preços de um grupo(s) de activo(s) 
específico(s). 
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b. O POC apenas refere que deve ser divulgado (na nota 12) os diplomas legais em que se 

baseou a revalorização e não os havendo qual o método de tratamento da inflação que foi 

adoptado.5 

 

Contudo, o POC permite a redução de um activo fixo tangível através de uma depreciação 

extraordinária quando o seu valor for inferior à sua quantia escriturada e essa redução seja 

permanente (ver Capítulo 5 Critérios de Valorimetria do POC). 

 

As alterações no nível geral dos preços não são a única causa nas alterações dos preços dos 

activos. Também as alterações nas estruturas económicas (alterações nos gostos ou hábitos de 

compra; o desenvolvimento de outros produtos, máquinas, técnicas de produção e de 

distribuição; alterações tecnológicas) produzem alterações nos preços dos activos (Weston, 

1953). O justo valor é uma forma de lidar com os problemas criados pelas alterações em 

preços específicos, enquanto o custo histórico/variação do poder de compra (euros constantes) 

é uma tentativa de lidar com os problemas criados pelas alterações no nível geral dos preços 

(Murdoch, 1986). 

 

Apesar do POC não permitir a revalorização na base do justo valor era prática corrente das 

empresas em Portugal e até 1993 (CNC, 1995), revalorizar activos fixos tangíveis e usar o 

ganho (ainda não realizado) para redução de prejuízos acumulados ou aumentos de capital. 

Para evitar estes abusos a CNC publicou a DC 16. A DC 16 permite que a revalorização seja 

feita também com base no justo valor para além da variação da moeda, o que contraria de 

certa forma o POC, mas como o POC se baseia no paradigma da utilidade e o uso do justo 

valor como critério de mensuração proporciona informação relevante (o problema é sempre o 

da determinação do valor, ou seja a fiabilidade da mensuração), e isso corresponde aos 

objectivos e características qualitativas da estrutura conceptual da contabilidade, sobrepõe-se 

aos critérios de mensuração. 

 

                                                 
5 E os últimos diplomas legais (como vamos ver mais à frente) basearam-se apenas no ajustamento dos preços a 

custo histórico. Quando a revalorização se baseia em diploma legal tem a designação de legal, quando tal não 
sucede, costuma ter a designação de livre (como também de económica ou extraordinária). 



 11 

2.2 – Conceito de revalorização 

De acordo com a norma portuguesa (DC 16), “revalorizar um activo significa ajustar, 

geralmente por acréscimo, a quantia assentada do mesmo; este acréscimo, depois de ajustadas 

as correspondentes depreciações acumuladas, se for caso disso, dá origem a um ganho, ainda 

não realizado, a inscrever no capital próprio” (CNC, 1995). 6  A DC 16 prevê duas 

modalidades de revalorização: 

a. Com base na variação do poder aquisitivo da moeda (euros constantes), dando como 

exemplo a revalorização decorrente da publicação de diplomas fiscais, que aplicam 

coeficientes de correcção monetária (critério objectivo). 

b. Com base no justo valor (definido conforme a DC 1 Concentrações de Actividades 

Empresariais (1991)) (critério subjectivo, na medida em que, os avaliadores procederão de 

acordo com parâmetros próprios de cada um e a quantia atingida será naturalmente 

subjectiva e dificilmente verificável). 

 

Para a IAS 16, revalorizar um activo, significa escriturar o activo pelo seu justo valor (desde 

que este possa ser mensurado com fiabilidade) menos qualquer depreciação acumulada 

subsequente e perdas por imparidade acumuladas subsequentes (IASB, 2003). Quanto à 

norma do RU que define os PCGA aplicáveis aos activos fixos tangíveis (Financial Reporting 

Standard (FRS) 15 Tangible Fixed Assets), a adopção de uma política de revalorização é ter a 

quantia escriturada do activo a custo corrente.7 A FRS 15 baseia-se no modelo de valor para o 

negócio e assim define o custo corrente como o mais baixo do custo de reposição ou do custo 

recuperável, sendo este definido como o maior entre o valor realizável líquido e o valor de uso 

(ASB, 1999). Na Austrália pela norma AASB 1041 o uso do justo valor como critério de 

mensuração de activos não correntes implica revalorizações regulares de forma que não haja 

diferenças materiais para o justo valor à data do relato.  

 

Para a DC 1 o “justo valor é a quantia pela qual um bem (ou serviço) poderia ser trocado, 

entre um comprador conhecedor e interessado e um vendedor nas mesmas condições, numa 

transacção ao seu alcance” (CNC, 1991). Também a IAS 16, define o “justo valor como a 

                                                 
6 O ganho é de reconhecer na conta reservas de reavaliação (56). 
7 A FRS 15 foi publicada em Fevereiro de 1999, pelo Accounting Standards Board (ASB) sendo de aplicação 

obrigatória para os períodos que se iniciem em ou após 30 de Março de 2000. Esta norma substituiu a 
Statement of Standard Accounting Practice (SSAP) 12 Accounting for Depreciation, emitida pelo Accounting 
Standards Committe (ASC) em Dezembro de 1997, que definia os PCGA aplicáveis à revalorização de activos 
fixos tangíveis. 
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quantia pela qual um activo pode ser trocado entre partes conhecedoras, dispostas a isso, 

numa transacção em que não exista relacionamento entre as mesmas” (IASB, 2003). A 

primeira vez que o International Accounting Standards Committee (IASC) actual IASB usou 

o termo justo valor foi na IAS 16 de 1982 e a definição desde essa altura manteve-se 

inalterável aparte a substituição da menção ao comprador e ao vendedor pelas partes e na sua 

versão mais completa (International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Share-based 

Payment (Pagamento baseado em Acções) (2004)) pela inclusão dos passivos e dos 

instrumentos de capital próprio concedidos (Cairns, 2006). Contudo, essa definição foi usada 

para mensurar o custo de um activo fixo tangível comprado por troca com outro e não para 

determinar o valor da revalorização, que apenas não poderia ser superior à quantia 

recuperável (Cairns, 2006). O termo justo valor foi usado pela primeira vez pelo IASC na 

mensuração subsequente pela IAS 25 Accounting for Investment (Contabilização de 

Investimentos) (1986) que permitia mas não obrigava ao uso do valor de mercado 

determinado num mercado activo. A primeira vez que o IASC obrigou ao uso do justo valor 

na mensuração subsequente foi com a IAS 39 Financial Instruments: Recognition and 

Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração) (1998) aplicável 

para activos e passivos financeiros. A revisão de 1993 da IAS 16 continuou a permitir o uso 

da revalorização mas introduziu que fosse determinada a justo valor. O justo valor como 

critério de mensuração subsequente foi introduzido na IAS 40 Investment Property 

(Propriedades de Investimento) (2000) como opção e na IAS 41 Agriculture (Agricultura) 

(2001), como obrigatório no caso de activos biológicos a não ser que o justo valor não possa 

ser estimado como fiabilidade. Em Novembro de 2005 o IASB publicou para comentários um 

documento para discussão acerca das bases de mensuração no reconhecimento inicial 

(Measurement Bases for Financial Accounting – Measurement on Initial Recognition) escrito 

pelo staff do organismo contabilístico canadiano (Canadian Accounting Standards Board 

(AcSB)). Este projecto deve-se ao facto das práticas e das normas de mensuração serem 

inconsistentes e porque há ainda um conjunto de questões de mensuração não resolvidas 

porque o termo justo valor é usado pelo IASB de forma genérica. Em Novembro de 2006 

voltou a publicar um outro documento para discussão a aguardar comentários acerca da 

mensuração a justo valor (Fair Value Measurements). Este último documento decorre do 

projecto de convergência entre as normas do IASB e as normas do Financial Accounting 

Standards Board (FASB), em que um dos projectos comuns é a mensuração a justo valor, na 

medida em que o FASB publicou recentemente a Statement of Financial Accounting Standard 

(SFAS) 157 Fair Value Measurements (2006). Assim, o IASB pretende diminuir as 
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inconsistências entre as suas várias normas acerca do justo valor e aumentar a convergência 

com as normas do FASB. A AASB 1041 define o justo valor da mesma maneira como “a 

quantia em que o activo possa ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes 

conhecedoras e dispostas a isso, numa transacção ao seu alcance” (AASB, 2001). Este 

movimento do custo histórico para o justo valor reflecte um incremento da influência 

económica na mensuração contabilística, em que os valores económicos são incorporados no 

balanço, fazendo com que este se torne cada vez mais importante como um instrumento único 

de comunicar informação ao investidor (Hitz, 2007). A ênfase passa a ser na teoria dos 

activos e passivos em vez da tradicional teoria de rendimentos e gastos. Segundo Richard 

(2004) o uso do custo histórico e do pressuposto da continuidade baseia-se na teoria dinâmica 

(dynamic theory) enquanto o uso do justo valor assenta na teoria que se baseia no futuro 

(forward-looking). Esta teoria tem por base um sistema contabilístico que mensura os activos 

pelo desconto dos fluxos de caixa futuros e reconhece ambos os ganhos e as perdas na 

demonstração dos resultados. Estas teorias baseiam-se em terminologia da tradição histórica 

alemã acerca das teorias de contabilidade. Para além das teorias referidas, existe uma outra 

designada de teoria estática (static theory) que começou a partir de 1800 e durou até aos fins 

do século XIX. Esta teoria tem como base de mensuração o valor de mercado porque parte do 

pressuposto que as empresas são inevitavelmente mortas ao longo do tempo como são muito 

frágeis e podem ser capazes de uma morte brutal e inesperada. Este pressuposto de liquidação 

fictícia implica a mensuração a valor de mercado de todos os activos tomados em separado. 

Esta teoria teve consequências dramáticas para alguns activos, nomeadamente intangíveis, 

que tinham de ser anulados porque não havia mercado activo para os mesmos. Este problema 

da inexistência de mercado também se coloca para alguns activos tangíveis, nomeadamente 

aqueles que de tão específicos são impossíveis de vender. No decurso do século XIX a teoria 

estática deu lugar a uma variante designada de teoria estática prudente (prudent static theory) 

que proibia o reconhecimento de ganhos distribuíveis, o que se explica pelo surgimento de 

empresas de responsabilidade limitada. 

 

O uso do justo valor pode basear-se na perspectiva de mensuração ou na perspectiva 

informativa (Hitz, 2007). A perspectiva de mensuração representa a visão tradicional do 

objectivo informação do relato financeiro, estando relacionada com a teoria neoclássica de 

valor e de rendimento desenvolvida por economistas como Hicks, Fischer e Lindahl (Hitz, 

2007). Por esta perspectiva a contabilidade deve mensurar e relatar directamente informação 

básica pretendida pelos investidores, que é o valor da empresa ou pelo menos uma parte do 
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valor desta. Num mundo ideal em mercados perfeitos e completos, a divulgação dos valores 

de mercado para todos os activos e passivos dá o valor da empresa e assim a informação 

desejada pelos investidores.8 Numa perspectiva de mensuração a contribuição do justo valor 

para uma decisão útil será baseada na convergência com o valor em uso. Contrariamente à 

perspectiva de mensuração que olha para os números da contabilidade como dados para os 

modelos de avaliação de acções, pela perspectiva informativa o relato financeiro representa 

apenas um sistema informativo em competição com outros, onde a informação é apenas 

relevante se for capaz de induzir revisões às expectativas. Assim, contrariamente à 

perspectiva de mensuração, os mecanismos de comunicação de informação tais como balanço, 

activos, passivos, etc., são irrelevantes. A perspectiva informativa está associada com a 

investigação contabilística empírica. Numa forma restritiva da perspectiva informativa 

(conteúdo informativo) o justo valor como só inclui informação pública disponível não pode 

por si só rever as expectativas dos participantes no mercado.  

 

Com base na perspectiva de mensuração, todas as definições anteriores de justo valor, são 

limitadoras, porque excepto em mercados perfeitos e completos, o justo valor não está 

correctamente definido e construtos alternativos de justo valor como o valor de entrada, o 

valor de saída e o valor de uso, deverão diferir (Barth e Landsman, 1995). Esta é uma 

classificação tradicional das bases de mensuração (AcSB, 2005). Em mercados perfeitos e 

completos, o preço de mercado captura todos os atributos relevantes de um activo ou de um 

passivo, incluindo o valor do dinheiro no tempo e o risco, entre outros factores. No mundo 

real os mercados não são nem perfeitos nem completos, assim, por exemplo as assimetrias de 

informação são uma grande dificuldade na estimação de preços (os proprietários dos activos 

podem ter informação que o mercado não tem). O valor de entrada é o preço de compra de um 

activo ou, se os preços relativos alteraram, o seu custo de reposição (quantia pela qual um 

activo pode ser comprado e um passivo incorrido). O custo de reposição pode ser o custo de 

reposição do usado, o custo de reprodução e o custo de reposição do novo. Todos eles 

segundo o IASB fazem parte do custo corrente. O custo de reposição do usado é a quantia de 

caixa que é necessária para obter um activo equivalente com a mesma vida útil restante num 

mercado de usados. O custo de reprodução é a quantia de caixa que é necessária para obter 

um activo idêntico ao existente. Enquanto o custo de reposição do novo é a quantia de caixa 

                                                 
8 O mercado é perfeito quando os preços são conhecidos por todos os agentes e não existem custos de transacção 

e a estrutura de mercado é completa na medida em que todos os produtos de consumo e todos os factores de 
produção são transaccionados em mercados organizados (Beaver e Demski, 1979). 
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necessária para substituir ou reproduzir a capacidade produtiva de um activo com um novo 

activo que reflicta alterações tecnológicas. Como métodos de mensuração do preço de entrada 

temos os preços de um mercado cotado, índices de preços específicos e avaliações ou 

estimativas da gestão. O uso do valor de entrada faz sentido na perspectiva de que a 

sobrevivência da entidade é uma necessidade básica assim, o resultado líquido será positivo 

apenas se e se, a sobrevivência da entidade estiver assegurada em continuidade o que acontece 

quando a empresa tem capacidade para repor os serviços usados (Bedford e Mckeown, 1972). 

Edwards (1975) refere que o uso de valores de saída que implicam o reconhecimento imediato 

de perdas não fazem sentido numa empresa que não está em liquidação. Também Bell, 

Sprouse e Moonitz citados por Mathews (1965) são adeptos do valor de entrada no sentido em 

que o custo de reposição representa pelo menos o valor económico mínimo dos activos. 

Cairns (2006) refere que se deve usar o valor de entrada quando se trata de determinar o custo 

enquanto se deve usar o valor de saída para efeitos de imparidade. 

 

O valor de saída é o preço a que um activo pode ser vendido ou um passivo liquidado (quantia 

pela qual um activo pode ser realizado e um passivo liquidado). Como preços de saída temos 

o preço corrente de saída, o valor esperado de saída e o valor realizável líquido. O primeiro 

representa a quantia de caixa pela qual um activo pode ser vendido em condições ordeiras que 

não de venda forçada e no momento da mensuração. O valor esperado de saída e o valor 

realizável líquido são a quantia de caixa pela qual um activo se espera que possa ser vendido. 

O preço corrente de saída refere-se aos preços de venda correntes enquanto o valor esperado 

de saída e o valor realizável líquido se referem aos preços de venda esperados futuros. Os 

valores de saída são geralmente obtidos num mercado activo, ou através de índices de preços 

de venda ou através de avaliações por avaliadores externos ou da gestão. Alguns argumentos 

a favor do valor de saída relativamente ao valor de entrada: 

a. O valor de saída é mais apropriado para uma empresa do que o valor de entrada porque os 

investidores querem conhecer o valor que pode ser realizado na venda dos activos e que 

lhe pode ser distribuído (Bedford e Mckeown, 1972). 

b. O valor de entrada não indica a capacidade de realização na base da posse actual do activo 

(Chambers, 1970) 

c. Apenas a opção de venda é possível e não a de compra por isso o custo de reposição é 

irrelevante (Baxter, 1967).  

d. No retorno dos activos, no denominador faz sentido que conste o valor de saída porque 

não existe a alternativa de compra apenas a de vender ou de não vender. A opção de não 
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comprar não está disponível. O resultado líquido a apresentar no numerador deverá ser 

calculado também na base do valor de saída, porque o lucro só existe se o resultado 

líquido antes da depreciação exceder a redução do valor de saída durante o período 

(Bedford e Mckeown, 1972). 

 

O valor de uso é o valor incremental para uma empresa atribuível a um activo. O valor de uso 

corresponde ao valor líquido descontado dos fluxos de caixa esperados pertencentes a um 

activo (ou grupo de activos) gerados durante a sua vida esperada. A estimativa do valor de 

uso pode providenciar estimativas do valor de activos intangíveis provenientes das 

competências da gestão (o que inclui informação privada, sinergias de activos e opções, tais 

como, opções de crescimento). Contudo, a estimativa do valor de uso é na maior parte das 

vezes difícil, porque envolve a predição dos futuros fluxos de caixa (valor gerado pelo uso e 

disponibilização e período durante o qual é usado), selecção de uma taxa de desconto 

apropriada e conhecimento das sinergias de activos. Para Sloan (1999) a determinação do 

valor sem ter em conta o uso pode ser irrelevante e dá como exemplo de uma propriedade que 

se encontra inserida numa área de grande crescimento habitacional, cujo valor de saída será 

irrelevante caso o activo seja usado como uma fábrica. Para Cairns (2006) o valor de uso é 

indicativo e pode estar próximo do justo valor mas não se pode presumir que seja o justo 

valor. Numa perspectiva de mensuração, o valor de uso representa o atributo de mensuração 

ideal (Hitz, 2007), porque inclui como já referido as competências de gestão (Barth e 

Landsman, 1995; Hitz, 2007). 

 

O valor de entrada e de saída estão centrados no presente e baseiam-se em eventos hipotéticos 

enquanto o valor de uso está centrado no futuro e baseia-se em eventos esperados.  

 

Na ausência de mercados perfeitos e completos o justo valor resulta em três valores diferentes. 

No momento da compra, o valor de uso não deverá ser inferior ao valor de entrada para um 

comprador racional. O valor de saída, pode ser superior ou inferior ao valor de uso, ou ao 

valor de entrada, porque é estabelecido por outros. Tal acontece em virtude da existência de 

fricções no mercado, como comissões, custos de transporte e outros, mesmo em mercados 

regulamentados os valores de entrada e de saída diferem entre um comprador e um vendedor 

pelo total das comissões. 
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Como o IASB e a CNC estão preocupados com o relato financeiro dos activos de uma 

empresa e não com activos para compra, as suas definições deverão ser interpretadas na 

perspectiva de um vendedor (Barth e Landsman, 1995; Cairns 2006; Hitz, 2007). Assim, o 

conceito de justo valor poderá ser o valor de saída, contudo não está explicito na definição 

qual o conceito de justo valor. Este contudo, não é o entendimento do AcSB que considera o 

justo valor como uma nova base de mensuração em alternativa aos preços de entrada e de 

saída. 

 

O FASB com a SFAS 157 (2006) definiu justo valor como “o preço que poderá ser recebido 

numa venda de um activo ou pago na transferência de um passivo numa transacção 

organizada entre participantes no mercado na data da mensuração” (preço de saída). O FASB 

faz menção expressa que o conceito de justo valor se baseia no preço de saída e não noutro, 

contudo na determinação do justo valor pode usar-se o valor em uso, se na base do conceito o 

maior e o melhor uso, for esse o que resulta num valor maior. O FASB considera que o preço 

de saída incorpora expectativas correntes acerca de futuras entradas associadas ao activo ou 

futuras saídas associadas com o passivo na perspectiva de participantes no mercado, e que a 

ênfase nas entradas e saídas de benefícios económicos é consistente com a definição de activo 

e passivo da Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) 6 Elements of Financial 

Statements (Elementos das Demonstrações Financeiras) (1985). 

 

São exemplos de uso de justo valor pelas normas actuais em Portugal os constantes do 

Quadro 2.1 e quanto ao IASB os exemplos de uso de justo valor quer no reconhecimento 

inicial quer em mensurações subsequentes são os do Quadro 2.2 (apresenta-se também no 

Quadro 2.3 as normas do IASB que usam o justo valor como critério de mensuração). 

Comparando os dois quadros verifica-se que os casos de uso de justo valor são mais 

abundantes pelas normas do IASB do que pelas normas nacionais, o que se entende porque o 

modelo do IASB está centrado no investidor. Também se concluiu que o uso do justo valor 

por parte do IASB é mais evidente no reconhecimento inicial de uma transacção do que na 

mensuração subsequente (Cairns, 2006). Não constam do Quadro 2.1 e do Quadro 2.2 o uso 

do justo valor quando a quantia escriturada do activo é inferior à quantia recuperável quer 

pelo uso ou venda, que é quando o activo está sob imparidade o que resulta do 

constrangimento do conservantismo ou prudência. No Quadro 2.4 e no Quadro 2.5 

apresentam-se nos casos de imparidade a determinação do justo valor em Portugal e pelo 

IASB. 
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Quadro 2.1 Exemplo de justo valor em Portugal 

No reconhecimento inicial uma locação financeira é mensurada pelo mais baixo do justo valor do bem locado ou do valor actual das 

prestações que excluem comissões e serviços do locador. 

 POC 

Pelo método da compra nas concentrações empresariais os activos e os passivos identificáveis são mensurados a justo valor.  DC 1 

Se a concentração é paga através de emissão de acções estas são mensuradas a justo valor.   

Os activos recebidos a título gratuito são mensurados a justo valor.  DC 2 

A revalorização de activos fixos tangíveis pode ser feita a justo valor.  DC 16 

Mensuração a justo valor de activos de um plano de benefícios de reforma definidos.  DC 19 

O rédito deve ser mensurado pelo justo valor do valor recebido ou a receber.  DC 26 

 

Quadro 2.2 Exemplos de justo valor no IASB 

Um activo fixo tangível recebido em troca de outro não monetário deve ser mensurado a justo valor a não ser que a transacção de troca não 

tenha substância comercial ou o justo valor não possa ser mensurado com fiabilidade. 

 IAS 16 

Opção de mensuração subsequente a justo valor para os activos fixos tangíveis.   

No reconhecimento inicial uma locação financeira é mensurada a justo valor do bem locado ou, se inferior pelo valor presente dos 

pagamentos mínimos da locação. 

 IAS 17 

O rédito deve ser mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber.  IAS 18 

Mensuração dos activos de um plano de benefícios de reforma definidos a justo valor.  IAS 19 

Permitir a mensuração de um activo não monetário recebido do governo como subsídio a justo valor.  IAS 20 

Os investimentos de um plano de benefícios de reforma devem ser mensurados a justo valor de um plano de benefícios de reforma.  IAS 26 

Opção de mensuração de investimentos em subsidiárias, entidades conjuntamente e associadas a justo valor nas demonstrações financeiras 

separadas. 

 IAS 27 
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Quadro 2.2 (continuação) 

Mensuração a justo valor em associadas detidas por empresas de capital de risco, fundos de mútuo, trusts e entidades semelhantes.  IAS 28 

Mensuração a justo valor em entidades conjuntamente controladas detidas por empresas de capital de risco, fundos de mútuo, trusts e 

entidades semelhantes. 

 IAS 31 

Mensuração a justo valor do componente passivo de um instrumento financeiro composto e o residual é a componente do capital próprio.  IAS 32 

Um activo intangível recebido em troca de outro não monetário deve ser mensurado a justo valor a não ser que a transacção de troca não 

tenha substância comercial ou o justo valor não possa ser mensurado com fiabilidade. 

 IAS 38 

Opção de mensuração subsequente a justo valor para os activos intangíveis desde que haja mercado activo.   

Mensuração no reconhecimento inicial de activos e passivos financeiros a justo valor.  IAS 39 

Mensuração subsequente a justo valor de activos e passivos detidos para negociação e disponíveis para venda desde que seja possível 

determinar o justo valor com fiabilidade. 

  

Opção preferível de mensuração a justo valor das propriedades de investimento.  IAS 40 

Mensuração a justo valor de activos biológicos e agrícolas à data da colheita produzidos por uma entidade.   IAS 41 

Quanto às transacções de pagamento com base em acções e liquidadas com capital próprio, os bens e serviços recebidos e o aumento no 

capital próprio devem ser mensurados pelo justo valor dos bens ou serviços recebidos. 

 IFRS 2 

Quanto às transacções de pagamento com base em acções e liquidadas em dinheiro, os bens e serviços comprados e o passivo incorrido 

devem ser mensurados pelo justo valor do passivo. 

  

Numa concentração de actividades empresariais os activos cedidos, os passivos incorridos ou assumidos e os instrumentos de capital próprio 

emitidos devem ser mensurados a justo valor. 

 IFRS 3 

Adaptado de Cairns (2006) 
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Quadro 2.3 Normas do IASB que referem o justo valor 

Norma  Tipo de elemento/evento 

IAS 2 Inventory (Inventários) (1993)  Inventários. 

IAS 16  Activos fixos tangíveis. 

IAS 17 Leases (Locações) (1997)  Activo e passivo em locação financeira. 

IAS 18 Revenue (Rédito) (1993)  Mensuração do rédito.  

IAS 19 Employee Benefits (Benefícios de 

Empregados) (1998)  

 Benefícios pós-emprego de um plano de 

benefícios definidos. 

IAS 20 Accounting for Government Grants 

and Disclosure of Government Assistance 

(Contabilização dos Subsídios 

Governamentais e Divulgação dos Apoios 

do Governo (1983) 

 Activos não monetários recebidos do governo sob 

a forma de subsídio. 

IAS 26 Accounting and Reporting by 

Retirement Benefit Plans (Contabilização e 

Relato dos Planos de Benefícios de 

Reforma (1987) 

 Mensuração dos activos de um plano de 

benefícios de reforma nas demonstrações 

financeiras de um plano de benefícios de reforma. 

IAS 27 Consolidated and Separate Financial 

Statements (Demonstrações Financeiras 

Consolidadas e Separadas) (1989) 

 Mensuração de investimentos em subsidiárias, 

entidades conjuntamente controladas e associadas 

nas demonstrações financeiras separadas. 

IAS 28 Investments in Associates 

(Investimentos em Associadas) (1989) 

 Mensuração de investimentos detidos por 

entidades de capital de risco, trust, fundos de 

mútuo ou entidades semelhantes. 

IAS 31 Interests in Joint Ventures 

(Interesses em Empreendimentos 

Conjuntos) (1990) 

 Mensuração de interesses quando detidos por 

entidades de capital de risco, trust, fundos de 

mútuo ou entidades semelhantes. 

IAS 36 Impairment of Assets (Imparidade 

de Activos) (1998) 

 Imparidade de activos. 

IAS 39  Títulos disponíveis para venda e a justo valor 

através de resultados. 

IAS 40  Propriedades de investimento. 

IAS 41  Activos biológicos (animais vivos ou plantas). 

IFRS 2  Pagamento com base em acções. 

IFRS 3 Business Combinations 

(Concentrações de Actividades 

Empresariais) (2004) 

 Activos e os passivos comprados numa 

concentração de actividades empresariais. 
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Quadro 2.4 Uso do justo valor nos casos de imparidade para activos não correntes 

Tipos de activos  Quantia recuperável  Norma 

Activos fixos tangíveis  Maior entre o justo valor menos custos de vender e o valor de uso.  IAS 36 

  Depreciação extraordinária quando o valor for inferior à quantia assentada e a redução for permanente.  POC 

Propriedades de 

investimento 

 No modelo do justo valor usa-se o justo valor e no modelo do custo o maior entre o justo valor menos os custos 

de vender e o valor de uso. 

 IAS 40/ 

IAS 36 

  Valor de mercado ou de recuperação.  POC 

Activos biológicos   No modelo de justo valor usa-se o justo valor e no modelo do custo o maior entre o justo valor menos custos de 

vender e o valor de uso. 

 IAS 41/ 

IAS 36 

  Depreciação extraordinária quando o valor for inferior à quantia assentada e a redução for permanente.  POC 

Goodwill  Maior entre o justo valor menos custos de vender e o valor de uso.  IAS 36 

  Depreciação extraordinária quando o valor for inferior à quantia assentada e a redução for permanente.  POC 

Outros intangíveis  Maior entre o justo valor menos custos de vender e o valor de uso.  IAS 36 

  Depreciação extraordinária quando o valor for inferior à quantia assentada e a redução for permanente.  POC 

Investimentos em 

subsidiárias 

 Maior entre o justo valor menos custos de vender e o valor de uso.  IAS 36 

 Valor de mercado ou de recuperação.  POC 

Investimentos em 

associadas 

 Maior entre o justo valor menos custos de vender e o valor de uso.  IAS 36 

 Valor de mercado ou de recuperação.  POC 

Entidades conjuntamente 

controladas 

 Maior entre o justo valor menos custos de vender e o valor de uso.  IAS 36 

 Valor de mercado ou de recuperação.  POC 

Adaptado de Cairns (2006) 
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Quadro 2.5 Uso do justo valor nos casos de imparidade para activos correntes 

Tipos de activos  Quantia recuperável  Norma 

Inventários  Valor realizável líquido.  IAS 2 

  Valor de mercado (custo de reposição para matérias e valor realizável líquido para produtos e 

mercadorias). 

 POC 

Produtos agrícolas   Os produtos agrícolas no ponto de colheita são mensurados a justo valor menos custos de venda.  IAS 41 

  A custo ou valor de mercado (custo de reposição para matérias e valor realizável líquido para produtos e 

mercadorias), dos dois o mais baixo.  

 POC 

Dívidas a receber 

comerciais 

 Valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontado à taxa de juro efectiva original.  IAS 39 

 Valor realizável líquido.  POC 

Dívidas a receber de 

locações 

 Valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontado à taxa de juro implícita na locação.  IAS 17 

 Valor realizável líquido.  POC 

Outras dívidas a receber  Valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontado à taxa de juro efectiva original.  IAS 39 

  Valor realizável líquido.  POC 

Investimento disponível 

para venda 

 Justo valor.  IAS 39 

 Valor de mercado (valor realizável líquido).  POC 

Investimentos detidos até à 

maturidade 

 Valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados descontado à taxa de juro efectiva original.  IAS 39 

 Valor realizável líquido.  POC 

Investimentos detidos para 

negociação 

 Justo valor.  IAS 39 

 Valor de mercado (valor realizável líquido).  POC 

Derivados  Justo valor.  IAS 39 

  Valor de mercado (valor realizável líquido).  POC 

Adaptado de Cairns (2006) 
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2.3 – Justo valor ou custo histórico para os activos fixos tangíveis 

Tal como em Barret et al. (1991) antes de falar acerca dos critérios de mensuração do custo 

histórico e do justo valor vou especificar alguns critérios pelos quais um sistema de 

mensuração contabilístico deve ser avaliado. O primeiro critério é o de que a informação 

reportada pelo sistema deve ser relevante para os utentes para que o seu custo seja justificado. 

O segundo critério é o de que as quantias de recursos e de obrigações de uma empresa devem 

ter uma representação fidedigna. O terceiro critério é o de que a informação providenciada 

deverá ser tanto quanto possível capaz de ser independentemente verificável, o que não 

significa uma simples verificação dos cálculos dos registos contabilísticos. Significa tanto 

quanto possível que a transacção se pode basear em outras transacções da empresa ou em 

transacções comparáveis de outras empresas (por exemplo os custos de produção não são 

possíveis de verificação). Pelo quarto e último critério o sistema de informação de 

mensuração deverá ser internamente consistente. O actual sistema de mensuração falha 

porque que trata todas as unidades de moeda como iguais, apesar das diferenças de poder de 

compra e porque trata os valores actuais e futuros de igual forma sem atender ao valor do 

dinheiro no tempo. 

 

Pelo custo histórico os activos são reconhecidos pela quantia de caixa ou equivalentes de 

caixa paga ou pelo justo valor da retribuição dada para os comprar na data da aquisição. O 

custo histórico está centrado no passado e baseia-se em transacções presentes. No caso de 

activos fixos tangíveis estes são apresentados a custos históricos menos depreciações 

acumuladas e perdas por imparidade no modelo do custo (histórico). A questão é a de saber se 

na base da estrutura conceptual para a preparação e apresentação de demonstrações 

financeiras os activos fixos tangíveis devem ser mensurados na base do justo valor 

(revalorização) ou na base do custo histórico.9 Ou seja, se o justo valor representa informação 

útil para a tomada de decisão e se existe um fundamento teórico para os organismos emissores 

de normas promoverem o uso da mensuração a justo valor (Hitz, 2007). Segundo Hitz (2007) 

                                                 
9 Segundo o FASB a estrutura conceptual é a constituição de um sistema coerente de objectivos e fundamentos 

interrelacionados que podem conduzir a princípios geralmente aceites e que descreve a natureza, a função e os 
limites da contabilidade financeira e dos relatórios financeiros. Os objectivos identificam os fins e os 
propósitos da contabilidade. Os fundamentos são os conceitos subjacentes da contabilidade – conceitos que 
guiam, na selecção dos eventos que devem ser contabilizados, a mensuração desses eventos e os meios de os 
sumariar e de os comunicar às partes interessadas (Belkaoui, 2000). A estrutura conceptual da contabilidade 
financeira adoptada pelo IASB é a expressa num documento que data de Julho de 1989, intitulado Framework 
for The Preparation and Presentation of Financial Statements (Estrutura Conceptual para a Preparação e 
Apresentação das Demonstrações Financeiras). 
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o paradigma do relato financeiro pode ser definido como um conjunto de valores nos 

objectivos de relato financeiro a partir do qual os princípios contabilísticos podem ser 

realizados. Assim, o paradigma do justo valor assenta no paradigma da utilidade, mais 

concretamente na consecução do objectivo de que os relatórios financeiros deverão fornecer 

informação aos actuais e potenciais investidores e credores e outros utilizadores para os 

auxiliar a avaliar os valores, prazos e incertezas nas perspectivas de recebimentos de caixa de 

dividendos ou juros, do produto das vendas, do reembolso ou maturidade de títulos ou 

empréstimos. Para Barlev e Hadadd (2003) a escolha do tipo de mensuração deve depender da 

sua contribuição para a função da gestão em usar e desenvolver de forma responsável os 

recursos da empresa, redução de custos de agência e melhoria da eficiência de gestão. O justo 

valor aumenta a função de guarda de activos da gestão porque permite que os mesmos sejam 

apresentados pelo valor de mercado, diminui os custos de agência bem como os conflitos, e 

torna a gestão mais alerta para os mecanismos de cobertura de risco. Herrmann et al. (2006), 

com base nas características qualitativas da informação contabilística (sumariadas na figura 

2.1) da SFAC 2 Qualitative Characteristic of Accounting Information (Características 

Qualitativas da Informação Contabilística) (1980), concluíram que os activos fixos tangíveis 

devem ser mensurados a justo valor e não a custo histórico, porque a maior parte dos atributos 

das características qualitativas lhe são favoráveis. Independentemente de existir ou não um 

fundamento teórico para o uso do justo valor é incontornável que o custo histórico está a ser 

substituído pelo justo valor em virtude dos esforços dos organismos contabilísticos para 

inverter o declínio da relevância da informação contabilística (Barlev e Haddad, 2003). Para 

Jones e Stanwick (1999) o justo valor é melhor do que o custo histórico porque incorpora 

assumpções de mercado do risco e valor dos activos e passivos (características económicas). 

Barlev e Hadadd (2003) referem que o justo valor diminui a voz da gestão em favor da voz de 

mercado. O justo valor tem a vantagem na mensuração do valor da empresa porque no 

modelo do residual income reduz o valor presente dos lucros residuais, ou seja diminui o 

hiato entre o valor contabilístico do capital próprio e o seu valor de mercado, contudo não 

elimina o hiato criado pelos activos identificáveis e não identificáveis não reconhecidos (Hitz, 

2007). O uso do justo valor tem também a vantagem de reduzir a tendência para a gestão dos 

resultados apesar de aumentar a volatilidade dos mesmos, contudo, o justo valor representa 

um ideal e o mundo não o é (Hitz, 2007). Também Barlev e Hadadd (2003) referem que o 

custo histórico providencia a possibilidade de manipulação dos resultados e torna obscuro a 

real posição financeira e do desempenho. Evidência empírica indica que o justo valor está 

mais associado com o desempenho futuro mensurado através do preço (rendibilidade) das 
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acções do que o custo histórico (Barlev e Hadadd, 2003). 10  Para finalidades de análise 

financeira técnica o modelo do custo histórico distorce muitos elementos da demonstração dos 

resultados e do balanço diminuindo o valor da análise (Barlev e Hadadd, 2003). Um dos 

argumentos no uso do custo histórico é que ele é necessário como também suficiente 

(Edwards, 1975). O custo histórico é uma base natural para o registo de transacções em 

condições de estabilidade de preços, sendo então relevante e fiável o que já não acontece com 

instabilidade de preços (Barret, 1991). Se os preços estão a aumentar ou a diminuir os 

rendimentos estão a um determinado nível de preços enquanto os gastos estão a outro (o da 

data da compra) sobrestimando os lucros (em caso de aumento de preços) ou subestimando os 

lucros (em caso de diminuição de preços). Quanto ao balanço se há alterações de preços os 

activos e os passivos estão mal apresentados na medida em que não reflectem valores 

correntes na data do balanço. Como o custo histórico é usado em termos nominais as 

demonstrações financeiras não reflectem o nível geral dos preços e as comparações ao longo 

do tempo saem distorcidas. Numa perspectiva de persistência do lucro o custo histórico é 

mais útil do que o lucro a justo valor (Hitz, 2007). As limitações do custo histórico obrigaram 

ao princípio da divulgação total (Barlev e Hadadd, 2003). O justo valor providencia uma mais 

completa divulgação e é compatível com a transparência, no sentido em esta significa 

providenciar informação verdadeira, correcta e completa acerca das actividades das empresas 

(Barlev e Hadadd, 2003). Segundo Richard (2004) são claramente favoráveis ao uso do justo 

valor como critério de mensuração os representantes das grandes empresas de auditoria e os 

mais activos oponentes são os representantes de bancos e companhias de seguros, estando 

bastantes preocupados com a volatilidade dos resultados associados com o uso do justo valor, 

com o reconhecimento antecipado de ganhos e com a subjectividade na determinação do valor 

através da estimação dos fluxos de caixa futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Na secção seguinte isso é verificado pela análise dos vários estudos empíricos relacionados com o uso do justo 

valor/variação do poder de compra em activos fixos tangíveis. 
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Figura 2.1 Características qualitativas (SFAC 2) 

FiabilidadeRelevância

Tempestividade

Valor de retornoValor preditivo

Verificabilidade Representação
fidedigna

Neutralidade

Comparabilidade
(incluindo a consistência)  

FASB SFAC 2 (1980) 

 

A relevância é definida como a capacidade da informação em influenciar as decisões 

económicas dos utilizadores ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes ou 

futuros ou confirmar, ou corrigir, as suas avaliações passadas (FASB, 1980). A relevância tem 

então três atributos, valor preditivo, valor de retorno e tempestividade.11 

 

A mensuração na base do justo valor: 

a. Tem maior valor preditivo do que a do custo histórico o que é suportado por inúmeros 

estudos empíricos (Easton et al., 1993; Barth e Clinch, 1998; Aboody et al., 1999) 

referindo que existe um grau de associação entre a revalorização de activos não 

financeiros e de longo prazo e o desempenho futuro.12  Para além do justo valor ser 

preferível ao custo histórico quando a empresa já não se encontra numa situação de 

continuidade. Nos EUA uma empresa é solvente e pode distribuir dividendos se o justo 

valor dos activos for superior ao justo valor dos passivos após a distribuição. O custo 

histórico introduz um lapso de tempo no balanceamento entre rendimentos e gastos, 

porque com alterações nos preços relativos os rendimentos são balanceados a um 

determinado nível de preços com custos de activos incorridos a um nível de preços 

diferente, sobrestimando os lucros quando os preços estão a subir ou subestimando quando 

os preços estão a descer, o que diminui a capacidade predictiva dos lucros.  

                                                 
11O valor preditivo é definido como a qualidade da informação que ajuda os utilizadores a prever correctamente 

as consequências dos eventos presentes e passados (FASB, 1980). O valor de retorno é definido como a 
qualidade da informação que permite aos utilizadores confirmar ou corrigir expectativas anteriores (FASB, 
1980). A tempestividade é definida como tendo informação disponível para a tomada de decisão antes que esta 
perca a sua capacidade de influenciar decisões (FASB, 1980). 

12Ver secção seguinte onde estes e outros estudos empíricos são analisados quanto ao valor relevante da 
revalorização. 
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b. Na data da compra é igual à do custo histórico. Contudo, ao longo do tempo, o justo valor 

vai alterando e ficando diferente do custo histórico, e se essas alterações forem 

reconhecidas na contabilidade essa informação tem o potencial de providenciar valor de 

retorno para os utilizadores.  

c. Nomeadamente do reconhecimento das suas alterações tem o potencial de providenciar 

informação atempada. Os financiadores, quando usam os activos fixos tangíveis como 

garantia, exigem uma avaliação corrente para determinar o justo valor desses activos.  

 

A informação é fiável quando estiver isenta de erros materiais e de preconceitos, e os utentes 

dela possam depender ao representar fidedignamente o que ela ou pretende representar ou 

pode razoavelmente esperar-se que represente (FASB, 1980). A fiabilidade tem então três 

atributos, verificabilidade, neutralidade e representação fidedigna.13 O custo histórico sendo o 

custo incorrido à data da compra é assumido como sendo altamente verificável sendo um dos 

primeiros argumentos usados para o uso do custo histórico. Apenas quando se trata do custo 

de activos auto construídos é que se põe em causa a verificabilidade do custo histórico, visto 

se incluir como custo do activo custos de materiais (verificáveis) e outros custos mais 

subjectivos de imputar, como custos com mão-de-obra, depreciações e juros. O custo 

histórico em tempos de inflação produz informação que se situa no conservantismo extremo 

(não neutral), não sendo esta uma característica da informação, não podendo então ser usado 

como um argumento de defesa para o uso do custo histórico. O não reconhecimento ao longo 

do tempo das alterações de valor nos activos fixos tangíveis pode resultar em informação que 

não representa com fidedignidade o justo valor (valor económico). Nesta perspectiva o uso do 

justo valor pode providenciar informação com maior fidedignidade, contudo, o uso do justo 

valor pode induzir à manipulação de resultados, podendo-se sugerir que o custo histórico 

providencia informação com maior fiabilidade. 

 

A comparabilidade é a qualidade da informação que permite aos utilizadores em identificar 

semelhanças e diferenças entre dois tipos de fenómenos económicos (FASB, 1980). O justo 

valor se mensurado com fiabilidade melhora a comparabilidade porque o custo histórico não 

permite a comparabilidade do custo de elementos similares e não similares comprados em 

                                                 
13A verificabilidade é a capacidade através do consenso entre avaliadores em assegurar que a informação 

representa o que se propôs representar (FASB, 1980). A neutralidade é definida como a ausência no relato de 
informação nos extremos que possam induzir a um determinado resultado ou a um comportamento particular 
(FASB, 1980). A representação fidedigna é uma correspondência ou concordância entre a mensuração ou 
descrição e o fenómeno que se propõe representar (FASB, 1980). 
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períodos diferentes. 14  A permissão do uso do modelo do custo ou do justo valor na 

mensuração de activos fixos tangíveis diminuiu a comparabilidade. 

 

A consistência é a conformidade de período para período sem alterações nas políticas e 

procedimentos (FASB, 1980). A consistência também favorece o justo valor porque permite o 

relato de todas as transacções (passadas e presentes) a justo valor enquanto o custo histórico 

relata transacções passadas a custo histórico enquanto as recentes o são a justo valor. 

 

A questão é saber se é melhor estar aproximadamente certo (justo valor) ou errado com 

precisão (custo histórico) (Barret et al. (1991). 

 

Para além das características qualitativas Herrmann et al. (2006) também analisaram os 

conceitos de mensuração. Segundo a SFAC 5 Recognition and Measurement in Financial of 

Business Enterprises (1984), existem cinco formas de mensuração: 

a. Custo histórico. 

b. Custo corrente (reposição), que é a quantia de caixa, ou equivalente de caixa, que terá de 

ser paga se o mesmo ou equivalente activo for comprado correntemente. 

c. Valor corrente de mercado, que é a quantia que poderá ser obtida pela venda numa 

liquidação ordeira. 

d. Valor realizável líquido que corresponde ao valor não descontado de caixa ou equivalentes 

em que se espera que um activo seja convertido menos custos directos. 

e. Valor presente dos fluxos de caixa futuros. 

 

As quatro últimas formas de mensuração são formas de determinar o justo valor. O custo 

corrente é um exemplo de valor de entrada, o valor corrente de mercado e o valor realizável 

são exemplos de valor de saída. O valor presente dos fluxos de caixa futuros corresponde ao 

valor de uso. A SFAC 5, apesar de definir os tipos de mensuração não determina quais a usar 

em transacções específicas e particulares. 

 

                                                 
14 Uma empresa compra em X-10 um terreno por 10 000, outra compra um terreno similar em X0 por 15 000 e 

uma outra empresa compra também em X0 um terreno mas mais pequeno por 10 000. Verifica-se que não 
existe comparabilidade entre os dois terrenos similares e entre o primeiro e o terceiro não similares apesar do 
mesmo custo. 
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2.4 – Determinação do valor de revalorização 

2.4.1 – Pelas normas 

De acordo com a DC 13 Conceito de Justo Valor (1993), a determinação do justo valor é feita: 

a. Quanto a terrenos e edifícios pelos valores de avaliação usualmente estabelecidos com 

referência aos valores correntes de mercado se disponíveis (valor de saída). 

b. Se se tratar de equipamentos e instalações: 

i. Para uso continuado o custo de reposição (valor de entrada) de equipamentos e 

instalações com capacidade semelhante, ou quando não estiverem disponíveis preços 

em segunda mão, preços de compra (valor de entrada) líquidos de subsídios atribuíveis 

e da depreciação que reflicta a vida útil do activo. 

ii. Para uso temporário o custo de reposição para capacidade semelhante ou quantia 

recuperada, dos dois o mais baixo. 

iii. Para venda ou detidos para posterior venda de preferência ao uso pela quantia 

recuperável. 

c. Quanto a activos intangíveis, como patentes, licenças e direitos pelos valores estimados ou 

avaliados. 

d. Se de outros activos fixos, incluindo recursos naturais pelos valores estimados ou de 

avaliação, tendo em consideração aspectos tais como preços correntes de mercado, 

procura esperada, quantidade disponível e, sempre que relevante, as taxas esperadas de 

crescimento. 

 

Quanto à IAS 16, esta refere que o justo valor: 

a. Dos terrenos e edifícios é normalmente determinado com base no mercado por avaliação 

(feita por avaliadores profissionalmente qualificados).  

b. Das instalações e equipamentos é geralmente também o valor de mercado determinado 

por avaliação. 

c. Se não se conseguir determinar com base no mercado (devido por exemplo à natureza 

especializada do activo ou porque raramente é comercializado) pode usar-se o valor de 

uso ou o custo de reposição depreciado. 

 

Pela FRS 15 podem usar-se as seguintes bases de mensuração: 

a. Para propriedades não especializadas o valor de uso adicionando os custos directos de 

compra quando materiais. 
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b. Para propriedades especializadas o custo de reposição depreciado.15 

c. Para propriedades excedentes o valor de mercado. 

d. Para outros activos que não propriedades o valor de mercado (menos custos de venda 

quando materiais) quando possível ou então, o custo de reposição depreciado.  

 

A FRS 15 prevê duas modalidades de determinação de valor, uma designada de mensuração 

total e outra de mensuração intercalar. A mensuração total de uma propriedade normalmente 

envolve: 

a. Inspecção detalhada do interior e do exterior da propriedade. 

b. Inspecção da localização. 

c. Conhecimento dos planos das autoridades para o local. 

d. Conhecimento dos planos da entidade quanto à propriedade. 

e. Inspecção do mercado quanto a transacções de activos similares e identificação das 

tendências do mercado para determinar o valor do activo em consideração. 

 

A mensuração total pode ser conduzida por um avaliador qualificado externo ou avaliador 

qualificado interno, neste caso, deve ser sujeita à revisão de um avaliador qualificado externo. 

A mensuração intercalar deve ser feita por um avaliador qualificado (externo ou interno) e 

consiste em: 

a. Inspeccionar o mercado quanto a transacções de activos similares e identificar as 

tendências do mercado para determinar o valor do activo em consideração (alínea e) da 

mensuração total). 

b. Confirmar que não houveram alterações significativas nas condições físicas do activo, nos 

direitos legais e nos planos locais das autoridades. 

c. Inspeccionar o local e a propriedade quanto a alterações. 

 

Para outros activos que não propriedades, se houver um mercado de activos em segunda mão 

ou índices, a gestão da entidade pode estabelecer com fiabilidade o valor, não sendo 

necessário usar os serviços de um avaliador qualificado, senão a mensuração deve ser 

determinada por um avaliador qualificado. 

 

Segundo a AASB 1041 o justo valor pode ser determinado da seguinte forma: 
                                                 
15 Aquelas que pela natureza especializada, são raramente vendidas no mercado aberto a não ser como fazendo 

parte do negócio. 
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a. A melhor evidência do justo valor de um activo é o preço obtido num mercado activo e 

líquido (valor de saída).  

b. Não estando disponível o preço num mercado activo e líquido o justo valor deve ser 

estimado com base nos preços correntes de mercado para activos similares, ou nos preços 

de recentes transacções para activos similares (valor de saída). 

c. No caso de activos especializados o melhor preço é o preço de mercado de compra (custo 

de reposição, ou seja, valor de entrada), visto o preço de mercado de compra e o preço de 

mercado de venda poderem diferir materialmente, porque são comprados geralmente 

separados num novo mercado e se vendidos só o poderão ser por um valor residual. 

 

2.4.2 – Conceptualmente  

A mensuração na contabilidade teve uma evolução lenta. Desde os tempos antigos que a 

contabilidade se preocupou principalmente com o registo das transacções. Alguns antigos 

registos de templos gregos mostram recebimentos em géneros e não em dinheiro. Os registos 

contabilísticos americanos no século XVIII ainda mostravam alguma escassez de consistência 

na sua mensuração. Só a partir da revolução industrial é que a mensuração na contabilidade 

começou a receber atenção. A expansão dos negócios, a necessidade de providenciar 

informação financeira ao público, a comparação de demonstrações financeiras e a 

apresentação de rácios financeiros implicou um refinamento das ferramentas de mensuração 

da informação contabilística. Esta mudança, do registo das transacções para a sua mensuração 

tornou-se gradual ao longo da primeira metade do século XX, e foi grandemente influenciada 

pelo rápido desenvolvimento da gestão científica a partir dos anos 1920. O custo histórico 

como era aplicado pelos contabilistas no registo inicial das transacções, era provavelmente 

suportado mais por questões de verificabilidade do que por questões de mensuração do valor 

económico.16  

 

Existem duas fontes fundamentais de diferenças nas bases de mensurações de activos e 

passivos: objectivos de mensuração de mercado versus específicos da entidade; e as 

propriedades que afectam o valor dos activos e passivos (AcSB, 2005). Numa mensuração na 

base do mercado os preços de mercado dos activos e dos passivos reflectem o risco de 

mercado e as expectativas do mercado acerca das quantias, tempestividade e incerteza dos 

fluxos de caixa futuros. Pela mensuração específica da entidade os preços reflectem as 
                                                 
16 Ver artigo de Homburger (1961). 
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expectativas e riscos da gestão de entidade que relata. Obviamente que essas expectativas e 

riscos podem diferir das do mercado. Os fluxos de caixa que a entidade espera receber de um 

activo em particular podem diferir dos que estão implícitos no preço de mercado porque a 

entidade pode ter a intenção de ter um uso diferente para o activo ou pode ter informação 

privilegiada e não disponível no mercado. 17  Em mercados incompletos e imperfeitos os 

valores de mercado não incorporam as vantagens competitivas resultantes de um activo 

intangível específico (Hitz, 2007). Uma mensuração pode ser baseada apenas no mercado ou 

apenas na entidade específica, ou pode ser híbrida (por exemplo uma estimativa de valor 

presente pode usar estimativas de risco e fluxos de caixa da entidade e uma taxa de desconto 

de mercado). 

 

Os argumentos usados para suportar o entendimento de que a mensuração que reflicta as 

intenções da gestão é mais útil do que o valor de mercado são: 

a. A gestão sabe mais acerca do negócio do que o mercado e assim a mensuração da entidade 

específica de um activo ou de um passivo seria mais útil do que a do mercado porque 

inclui as expectativas da gestão no valor presente dos fluxos de caixa futuros. 

b. Os resultados líquidos reflectirão as alterações nas expectativas no uso dos activos e dos 

passivos. 

 

São os seguintes os argumentos usados referindo que a mensuração na base da entidade é 

menos útil do que na base do valor de mercado: 

a. O valor de mercado reflecte de forma imparcial o conhecimento e as expectativas dos 

participantes no mercado em vez do conhecimento, intenções e expectativas da gestão. 

b. Activos e passivos idênticos terão valores de mercado similares o que não acontece 

quando a mensuração é na base da gestão (porque as intenções e expectativas podem ser 

diferentes). 

 

A mensuração na base do mercado tem importantes qualidades que a tornam superior à 

mensuração na base específica da entidade. Em primeiro lugar, porque as forças de um 

mercado competitivo trabalham na resolução das diversas expectativas das várias entidades 

num preço único que reflicta de forma imparcial toda a informação pública disponível. Em 

segundo lugar, imprime à mensuração uma capacidade comparativa ao longo do tempo o que 
                                                 
17 A entidade pretende usar uma propriedade como um parque e o mercado pode entender que o melhor uso é 

para arrendamento. 
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é impensável na mensuração na base da gestão (AcSB, 2005). Também o FASB (2006) refere 

que o justo valor é uma mensuração na base do mercado e não na base específica da entidade. 

Assim, o justo valor deverá ser determinado nas assumpções de que os participantes no 

mercado usarão na definição do preço de activos e de passivos. As assumpções dos 

participantes no mercado podem ser desenvolvidas baseadas em dados do mercado 

(observáveis) e nas próprias assumpções da entidade acerca das assumpções dos participantes 

no mercado (não observáveis). A mensuração a justo valor deverá basear-se em primeiro 

lugar em preços cotados de mercados activos para activos e passivos idênticos. Em segundo 

lugar usando também valores observáveis quer directa ou indirectamente (por exemplo preços 

cotados de activos e passivos similares ou preços cotados para activos e passivos similares em 

mercados não activos) e em terceiro lugar usando valores não observáveis. 

 

Segundo Cairns (2006) o IASB usa o valor de mercado como uma parte do justo valor cuja 

ênfase é em primeiro os preços cotados de mercados activos e depois em outra informação de 

mercado (por exemplo taxas de mercado). Custos ou quantias baseadas no custo após compra 

não estão a justo valor salvo alguma coincidência. Custos menos depreciações (amortizações), 

custos do método de equivalência, custos do método de consolidação proporcional, valor 

contabilístico dos activos líquidos não estão a justo valor e são na maior parte dos casos 

significativamente diferentes dos justos valores.  

 

2.5 – Procedimentos de revalorização 

Para evitar a revalorização selectiva de elementos do activo e para evitar o relato de uma 

mistura do custo histórico com o justo valor para a mesma classe de activos, a DC 16 (bem 

como a IAS 16, FRS 15 e a AASB 1041) impede a revalorização isolada de um elemento 

quando existem outros de natureza e uso semelhante. A revalorização é extensível a todo o 

agrupamento tais como: 

a. Terrenos. 

b. Terrenos e edifícios. 

c. Maquinaria. 

d. Navios. 

e. Aviões. 

f. Veículos a motor. 

g. Mobiliário e suportes fixos. 
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h. Equipamento de escritório. 

 

A DC 16 como foi publicada em 1993 (período de grande volatilidade do mercado 

imobiliário), exige que as revalorizações sejam realizadas em cada período contabilístico mas 

reconhecidas apenas quando materiais. Para a IAS 16, apenas quando o justo valor de um 

activo reavaliado diferir materialmente da sua quantia escriturada, é que é exigida uma nova 

revalorização, o que poderá ocorrer em cada três ou cinco anos, tal como acontece sob a FRS 

15. A FRS 15 refere que sempre que haja uma alteração material de valor deve-se mensurar 

de forma intercalar, contudo, deve-se efectuar uma mensuração total de cinco em cinco anos 

com uma revalorização intercalar no ano três. Para a AASB 1041 também a frequência da 

revalorização depende da frequência e materialidade das alterações no justo valor, e se os 

movimentos no justo valor forem imateriais, são suficientes as revalorizações de três em três 

anos. Apesar da revalorização para cima ser discricionária pelos PCGA do IASB, do RU e 

australianos a revalorização por imparidade é obrigatória quando a quantia recuperável for 

inferior à quantia escriturada.18 

 

2.5.1 – DC 16 

A DC 16 como já vimos permite que a revalorização seja apenas na base da variação da 

moeda (ajustamento do nível dos preços dos custos históricos) ou na base do justo valor, quer 

num caso quer no outro o ganho da revalorização é reconhecido directamente no capital 

próprio em reservas), podendo apenas ser usado (total ou parcialmente) quando realizado (o 

que ocorre quando o activo for recuperado pelo uso ou venda). Assim temos os seguintes 

casos quanto ao ganho da revalorização: 

a. Se se tratar de uma revalorização com base em diplomas fiscais (ditas revalorizações 

legais) o ganho é reconhecido na conta reservas de reavaliação – decreto lei n.º … – 

reserva de reavaliação antes de impostos (5611) e pode ser usado de acordo com os 

diplomas legais em regra, para cobrir prejuízos e/ou ser integrado no capital. 

b. Se se tratar de revalorizações sem ter por base diploma legal (ditas revalorizações livres) o 

ganho é reconhecido na conta reservas de reavaliação – outras – reserva de reavaliação 

antes de impostos (5691), tendo-se de divulgar na nota 1 a sua origem e o seu conteúdo. À 

                                                 
18 Ver a IAS 36 Impairment of Assets (Imparidade de Activos) (1998), a FRS 11 Impairment of Fixed Assets and 

Goodwill (Imparidade de Activos Fixos e do Goodwill) (1998) e a AASB 136 Impairment of Assets (2004), 
quanto ao IASB, RU e Austrália, respectivamente. 



 35 

medida que se processa a realização (total ou parcial), tem de se proceder à transferência 

do ganho para a conta de resultados transitados (59), e o ganho poderá ser usado para 

aquilo que os investidores entenderem (reduzir prejuízos, aumentos de capital, distribuição 

de dividendos, etc.). 

 

Nas revalorizações recorrentes se os ganhos (ou perdas) forem materiais devem ser 

reconhecidos como aumento do capital próprio (redução até à concorrência do saldo e o 

restante como perda extraordinária (custos e perdas extraordinários (69)). Quando o ganho 

está realizado por via de recuperação do activo pela venda, todo o ganho deve ser transferido 

para resultados transitados, quando é por via do uso o ganho a transferir corresponde à 

diferença entre a depreciação na base do justo valor e a depreciação na base do custo histórico 

(divulgação na nota 13, pelo menos quando se tratar de revalorizações legais). 

 

Dois métodos são passíveis de ser usados: 

a. O custo de reposição depreciado (bem novo corrigido pelos anos de uso) em que se 

substitui a quantia bruta pelo custo de reposição e as depreciações acumuladas nessa 

proporção, de forma que a diferença corresponda ao justo valor (custo de reposição 

depreciado).  

b. O valor corrente de mercado em que a quantia bruta e a respectiva depreciação acumulada 

são substituídos pelo valor corrente do mercado, neste caso o justo valor (método 

geralmente aplicado a terrenos e edifícios). 

 

Quando o activo reavaliado for vendido os ganhos ou perdas são determinados pela diferença 

entre o preço de venda e a quantia assentada do activo e todo o ganho da revalorização fica 

realizado sendo transferido para resultados transitados como já referido e nunca para 

resultados. 

 

Na nota 39 do anexo devem ser divulgados: 

a. A classe a que pertence o activo reavaliado e a justificação para a não revalorização de 

outros elementos do activo. 

b. Ganho obtido na revalorização. 

c. Identificação das entidades avaliadoras. 

 

Recomenda-se a explicitação do objectivo da revalorização no relatório de gestão.  
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No Exemplo 2.1 apresenta-se a aplicação do método do valor corrente enquanto no Exemplo 

2.2 se apresenta a aplicação do método do custo de reposição depreciado. 

 

Exemplo 2.1 Revalorização de um edifício pelo justo valor 

Uma empresa revaloriza um edifício (apenas construção) escriturado por 350 000 (custo de 

500 000 e depreciações acumuladas de 150 000), ao qual foi atribuída uma vida útil de 20 anos 

e depreciado em linha recta (depreciação anual de 25 000). À data de 31 de Dezembro de X0 o 

justo valor é de 600 000. Nessa data e pelo modelo do justo valor, o custo é substituído pelo 

justo valor e as depreciações acumuladas são eliminadas. O ganho da revalorização de 250 000 

é a diferença entre o justo valor (600 000) e a quantia escriturada (350 000) conforme mapa 

abaixo: 

 

A custo A justo
histórico valor Ganho

Custo 500 000 600 000 100 000
Depreciações acumuladas -150 000 0 150 000

350 000 600 000 250 000
 

 

No período seguinte a depreciação é de 30 000 (600 000 ÷ 20) supondo que a vida útil passa 

para mais 20 anos. O ganho realizado pelo uso deve ser transferido de ganhos de revalorização 

para resultados transitados (resultados retidos e opção, pela IAS 16). O ganho realizado é de 5 

000, diferença entre a depreciação na base do justo valor (30 000) e na base do custo histórico 

(25 000).  

Se em 31 de Dezembro de X1 o justo valor for de 620 000, o custo será substituído pelo justo 

valor e as depreciações acumuladas serão eliminadas. O ganho da revalorização nesta data será 

de 50 000, diferença entre o justo valor de 620 000 e a quantia escriturada de 570 000 (600 000 

– 30 000). 

Se o justo valor em 31 de Dezembro de X1 fosse de 550 000, teria de se reconhecer uma perda 

de 20 000 dentro do capital próprio (porque o valor do ganho não realizado é ainda de 245 000). 

A quantia escriturada do activo de 570 000 teria de ser eliminada e substituída por 550 000.  
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Exemplo 2.2 Revalorização de um equipamento pelo justo valor (custo de reposição) 

Uma empresa revaloriza uma máquina (única) escriturada por 90 000 (custo de 120 000 e 

depreciações acumuladas de 30 000), à qual foi atribuída uma vida útil de 8 anos, sendo 

depreciada em linha recta. O custo de reposição à data de 31 de Dezembro de X0 é de 144 000. 

Nessa data o custo terá de ser aumentado em 24 000 enquanto as depreciações acumuladas 

devem ser aumentadas em 6 000 (144 000 ÷ 120 000 × 30 000 – 30 000). O índice é de 1,2 

(144 000 ÷ 120 000), logo o ganho da revalorização tem de ser 18 000 (1,2 × 90 000 – 90 000) 

conforme mapa abaixo: 

 

A custo A justo
histórico Índice valor Ganho

Custo 120.000 1,2 144.000 24.000
Depreciações acumuladas -30.000 1,2 -36.000 -6.000

90.000 108.000 18.000
 

 

No período seguinte o ganho realizado pelo uso deve ser transferido de ganhos de revalorização 

para resultados transitados. O ganho realizado é de 3 000, diferença entre a depreciação na base 

do justo valor (18 000 (144 000 ÷ 8)) e na base do custo histórico (15 000).  

Supondo que em 31 de Dezembro de X1 o custo de reposição é de 108 000, nessa data o custo 

terá de ser diminuído em 36 000 (144 000 – 108 000) enquanto as depreciações acumuladas 

devem ser diminuídas em 13 500 (108 000 ÷ 144 000 × 54 000 – 54 000) conforme mapa 

abaixo: 

 

A justo A justo
valor X0 Índice valor X1 Ganho

Custo 144 000 0.75 108 000 -36 000
Depreciações acumuladas -54 000 0.75 -40 500 13 500

90 000 67 500 -22 500
 

 

A quantia escriturada do activo que é de 90 000 (144 000 – 54 000) deve ser reduzida para 67 

500 (108 000 – 40 500), ou seja em 22 500. Como o ganho da revalorização ainda não realizado 

é de 15 000, este vai ser anulado e o restante da redução do activo (7 500) será reconhecido 

como uma perda directamente na demonstração dos resultados. 

 

2.5.2 – IAS 16 

A IAS 16, apenas permite a revalorização na base do justo valor. O ganho da revalorização 

deve ser reconhecido directamente no capital próprio (em outras reservas) a não ser que 
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resulte da reversão de uma perda que tenha sido reconhecida nos resultados. A perda da 

revalorização deve ser reconhecida nos resultados depois de anulado o saldo da conta da 

revalorização relativa a esse activo. Dois métodos são permitidos: 

a. Um em que a quantia das depreciações acumuladas são alteradas na proporção da 

alteração da quantia bruta do activo, de forma que a quantia escriturada do activo seja 

igual ao justo valor (método normalmente utilizado quando um activo é reavaliado por 

intermédio de um índice ou do custo de reposição depreciado). 

b. Outro em que as depreciações acumuladas e a quantia bruta são eliminados para a quantia 

de revalorização (é um método muitas vezes usado para edifícios). 

 

O ganho realizado pelo uso ou venda do activo pode ser transferido para resultados retidos e 

nunca para resultados. 

 

As divulgações a efectuar pelas revalorizações são: 

a. Aumentos ou diminuições da revalorização. 

b. Data a que se reporta a revalorização. 

c. Se o avaliador é independente. 

d. Os métodos e pressupostos usados na estimativa do justo valor. 

e. Como foi estimado o justo valor (se através de mercado activo ou em transacções recentes 

ou através de outra técnica de mensuração). 

f. As quantias a custo histórico dos activos reavaliados. 

g. O ganho de revalorização e restrições no uso do mesmo. 

 

2.5.3 – FRS 15 

Tal como a IAS 16, a FRS 15 apenas permite a revalorização na base do justo valor. O ganho 

da revalorização deve ser reconhecido na demonstração dos resultados apenas até à extensão 

em que reverte uma perda de revalorização no mesmo activo que tenha sido previamente 

reconhecido na demonstração dos resultados. Todos os outros ganhos de revalorização 

deverão ser reconhecidos directamente no capital próprio. Todas as perdas de revalorização 

que sejam causadas por um consumo claro de benefícios económicos (exemplo de danificação 

física ou deterioração dos serviços prestados pelo activo) deverão ser reconhecidas na 

demonstração dos resultados. As outras perdas de revalorização deverão ser reconhecidas: 

a. Directamente no capital próprio até à quantia do custo histórico depreciada. 
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b. O restante na demonstração dos resultados a não ser que seja possível demonstrar que o 

valor recuperável é superior ao valor reavaliado, e neste caso a perda deve ser reconhecida 

directamente no capital próprio por essa diferença. 

 

Desde que a perda de revalorização resulte da queda dos preços deve ser reconhecida 

directamente no capital próprio. Para ilustrar o acima descrito veja-se o Exemplo 2.3. 

 

Exemplo 2.3 Revalorização na base da FRS 15 

A empresa comprou no início de X0 uma propriedade pela quantia de 1 200, tendo-lhe atribuído 

uma vida útil de 10 anos, sendo depreciada em linha recta e reavaliada anualmente. O valor de 

uso à data do balanço de X0 e de X1 é de 1 280 e 900, respectivamente e a quantia recuperável 

em X1 é de 940. No mapa seguinte apresenta-se o reconhecimento e as quantias da 

revalorização no período X0 e X1. 

 

Custo Custo
histórico reavaliado

X0
Pela compra 1 200 1 200
Depreciação a reconhecer na demonstração dos resultados 120 120
Quantia assentada após depreciação 1 080 1 080
Ganho de reavaliação a reconhecer no capital próprio 200
Quantia assentada de fecho 1 080 1 280

X1
Quantia assentada de abertura 1 080 1 280
Depreciação a reconhecer na demonstração dos resultados 120 142
Quantia assentada após depreciação 960 1 138
Perda de reavaliação a reconhecer no capital próprio -218
Perda de reavaliação a reconhecer na demonstração dos resultados -20
Quantia assentada de fecho 960 900

 

 

A perda da revalorização é de 238 (1 138 – 900) e a reconhecer no capital próprio 178 

(diferença entre o valor reavaliado depreciado de 1 138 e a quantia a custo histórico depreciada 

de 960). O restante da perda de revalorização (60) deve ser reconhecido na demonstração dos 

resultados a não ser que a quantia recuperável seja superior à quantia reavaliada (900). Assim, 

como a quantia recuperável é superior á quantia reavaliada em 40 a mesma deve ser reconhecida 

no capital próprio enquanto o restante deve ser reconhecido na demonstração dos resultados 

(20). 
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O ganho (ou perda) na disponibilização de um activo é determinado pela diferença entre o 

preço de venda e quantia assentada do activo quer a custo histórico quer a custo reavaliado. 

 

O método genérico de revalorização é eliminar a quantia da depreciação acumulada e 

substituir a quantia bruta do activo pela quantia reavaliada. Em alternativa, quando a 

mensuração é calculada na base do custo de reposição depreciado, ambos, a quantia bruta e as 

depreciações acumuladas são ajustadas de forma que a quantia assentada do activo fique igual 

à quantia reavaliada. 

 

As divulgações a efectuar são: 

a. O valor de uso e o valor de mercado quando diferentes e as razões dessa diferença quando 

material. 

b. O facto e a quantia de um activo não reavaliado mas pertencente a uma classe de activos 

reavaliados, porque não foi possível obter uma quantia fiável.  

c. Para cada classe de activos reavaliados: 

i. O nome e a qualificação do avaliador. 

ii. As bases de mensuração. 

iii. A data e a quantia de revalorização. 

iv. As quantias a custo histórico do activo. 

v. Se se tratou de um avaliador interno ou externo. 

vi. Se a revalorização não foi actualizada. 

vii. A data da última mensuração total. 

d. Em adição, para a revalorização de propriedade: 

i. A quantia escriturada e uma declaração quando propriedades são reavaliadas como 

único activo operacional de uma entidade na base do seu potencial de troca. 

ii. Os custos directos de compra ou os custos de venda quando incluídos na quantia 

reavaliada se materiais. 

 

2.5.4 – AASB 1041  

Tal como a IAS 16 e a FRS 15 a AASB 1041 apenas permite que a revalorização seja feita na 

base do justo valor. Todos os cálculos e o reconhecimento dos ganhos (perdas) de 

revalorizações deverão ser feitos na base das classes de activos não correntes. Quanto aos 

ganhos de revalorização a regra é reconhecê-los directamente no capital próprio (reserva de 
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revalorização) a não ser que este reverta uma perda de revalorização previamente reconhecida 

na demonstração dos resultados devendo também ser reconhecido na demonstração dos 

resultados. Se se tratar de uma perda de revalorização a regra é reconhecê-la na demonstração 

dos resultados, excepto se existir um crédito no balanço da reserva de revalorização, em que a 

perda de revalorização deve ser reconhecida no capital próprio até à extensão desse crédito. 

 

Quando se trata da revalorização de activos depreciáveis, a depreciação acumulada deverá ser 

anulada por contrapartida da quantia bruta do activo e esta deverá ser aumentada (diminuída) 

pela quantia do aumento (diminuição) da revalorização. Se a revalorização de activos 

depreciáveis é feita na base de preços correntes para activos novos (custo de reposição), a 

quantia bruta e a depreciação acumulada são ajustados separadamente. 

 

O ganho ou perda na disponibilização de um activo não corrente é mensurado pela diferença 

entre a quantia escriturada do activo e o preço de disponibilização, se existir, e deverá ser 

reconhecido na demonstração dos resultados. O ganho da revalorização não pode em 

circunstância alguma ser reconhecido em resultados. 

 

Os relatórios financeiros deverão divulgar: 

a. Em respeito a cada classe de activos não correntes mensurados numa base de justo valor: 

i. O método usado na determinação do justo valor. 

ii. Se a quantia da revalorização foi determinada de acordo com uma avaliação 

independente. 

iii. A natureza do índice quando usado para determinar o custo de reposição. 

b. O valor da reserva de revalorização e restrições no seu uso decorrente da lei. 

c. Aumentos ou diminuições da revalorização. 

 

2.5.5 – Revalorização com base em legislação fiscal 

Os efeitos da inflação nas demonstrações financeiras, a nível fiscal têm sido parcialmente 

tratados, mediante a possibilidade de actualização através da aplicação dos coeficientes de 

correcção monetária dos bens do activo fixo tangível em uso. Assim, em Portugal desde 1963 

que têm vindo a ser publicados diplomas legais que permitem revalorizar activos fixos 

tangíveis (apenas estes) os quais a seguir se descriminam: 

a. Portaria 20258, de 28/12. 
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b. Decreto-Lei n.º 126/77, de 2 de Abril. 

c. Decreto-Lei n.º 430/78, de 27 de Dezembro. 

d. Decreto-Lei n.º 219/82 de 2 de Junho. 

e. Decreto-Lei n.º 399-G/84, de 28 de Dezembro. 

f. Decreto-Lei n.º 118-B/86, de 27 de Maio. 

g. Decreto-Lei n.º 11/88, de 2 de Abril. 

h. Decreto-Lei n.º 49/91, de 25 de Janeiro. 

i. Decreto-Lei n.º 264/92, de 24 de Novembro. 

j. Decreto-Lei n.º 31/98, de 11 de Fevereiro. 

 

As principais características do último decreto-lei são as do Quadro 2.6. A comparação com 

os dois anteriores decretos-lei está no Quadro 2.7. 

 

Quadro 2.6 Características do Decreto-Lei n.º 31/98, de 11 de Fevereiro 

Características  DL 31/98 

Activos  

Activos fixos tangíveis afectos ao exercício de uma actividade comercial, 

industrial ou agrícola, cujo período mínimo de vida útil seja igual ou superior 

a cinco anos, existentes e em utilização na data da revalorização. 

Exclusões  

a. Os bens completamente depreciados e já reavaliados com base noutros 

decretos-lei aplicando o critério do período de vida útil adicional. 

b. Os bens de reduzido valor (igual ou inferior a € 199,52). 

Data de reporte  31 de Dezembro de 1997. 

Período  1997 ou 1998. 

Método  

a. Para os activos não totalmente depreciados aplicação dos coeficientes de 

correcção monetária (Portaria nº 227/97, de 2 de Abril, multiplicados por 

1,023) aos custos de compra, de produção ou de revalorização e às 

correspondentes depreciações acumuladas. 

b. Para os activos totalmente depreciados o procedimento é idêntico ao 

anterior, corrigindo-se posteriormente as depreciações acumuladas, pelo 

valor resultante do produto do número de anos de utilidade esperada pela 

nova quota anual de depreciação. 

Tributação  Do aumento das depreciações não é dedutível 40 por cento. 

Uso do ganho  
Do ganho realizado só pode ser usado para cobertura de prejuízos até à data a 

que se reporta a realização e aumento de capital no restante. 
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Quadro 2.7 Comparação dos dois penúltimos decretos com o último  

Características  DL 49/91  DL 264/92 

Activos  

Activos fixos tangíveis afectos ao 

exercício de uma actividade 

comercial, industrial ou agrícola 

existentes e em utilização na data da 

revalorização. 

 

Activos fixos tangíveis afectos ao 

exercício de uma actividade 

comercial, industrial ou agrícola 

existentes e em utilização na data da 

revalorização. 

Exclusões  =  = 

Data de reporte  31 de Dezembro de 1990.  31 de Dezembro de 1992. 

Período  1990 ou 1991.  1992 ou 1993. 

Método  =  = 

Tributação  =  = 

Uso do ganho  

Do ganho só pode ser usado para 

cobertura de prejuízos até à data a 

que se reporta a realização e 

aumento de capital no restante. 

 

Do ganho só pode ser usado para 

cobertura de prejuízos até à data a 

que se reporta a realização e 

aumento de capital no restante. 

 

No Exemplo 2.4 apresenta-se um caso de uma revalorização de um activo não totalmente 

depreciado enquanto no Exemplo 2.5 se apresenta uma revalorização de um activo totalmente 

depreciado, ambos com base no Decreto-Lei 31/98, de 11 de Fevereiro. 
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Exemplo 2.4 Revalorização pela variação do poder de compra de activo não totalmente 

depreciado 

A um edifício usado como administrativo, comprado em X-9 pela quantia de 120 000 (apenas a 

construção), foi atribuído uma vida útil esperada de 50 anos e foi depreciado em linha recta, 

sendo este o único elemento do activo fixo tangível com o uso referido. Este activo foi 

revalorizado relativo à data de 31 de Dezembro de X0, com base na metodologia da variação do 

poder aquisitivo da moeda, mediante legislação fiscal. O coeficiente de correcção monetária é 

de 1,30, conforme portaria. As depreciações acumuladas em 31 de Dezembro de X0 eram de 24 

000 (120 000 ÷ 50 × 10). No mapa seguinte apresentam-se os ajustamentos das quantias de 

custo e das depreciações acumuladas a custo histórico: 

 

A custo Coeficiente A custo
nominal de correcção constante Ganho

Custo 120 000 1.3 156 000 36 000
Depreciações acumuladas -24 000 1.3 -31 200 -7 200

96 000 124 800 28 800
 

 

O ganho obtido não realizado é de 28 800 (diferença entre a quantia assentada do activo após 

revalorização de 124 800 e antes de revalorização de 96 000). 

Em X1 o gasto da depreciação é de 3 120 (156 000 ÷ 50) e a quantia do ganho realizada pelo 

uso é de 720 (diferença entre a nova depreciação (3 120) e a anterior sem revalorização (2 400)). 

O ganho quando realizado pelo uso ou venda quando a revalorização é efectuada numa base 

legal, não pode ser transferido para resultados transitados porque a legislação que a permite 

define o uso do ganho (cobertura dos prejuízos até à data a que se reporta a revalorização e/ou 

no restante aumento do capital social).  
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Exemplo 2.5 Revalorização pela variação do poder de compra de activo totalmente depreciado 

No activo de uma empresa consta uma máquina comprada em X-5 por 100 000 e totalmente 

depreciada. Reportado a 31 de Dezembro de X0, o activo foi reavaliado com base na 

metodologia da variação do poder aquisitivo da moeda, mediante legislação fiscal, por isso foi-

lhe atribuído uma vida útil adicional de 2 anos. O coeficiente de correcção monetária é de 1,20, 

conforme portaria. No mapa seguinte apresentam-se os ajustamentos das quantias de custo e das 

depreciações acumuladas a custo histórico: 

 

A custo Coeficiente de A custo
nominal correcção constante

Custo 100 000 1.2 120 000
Depreciações acumuladas -100 000 1.2 -120 000

0 0
 

 

A vida útil esperada passa a ser de 8 anos e a depreciação do custo do activo a custo constante é 

de 15 000 (120 000 ÷ 8). O ajustamento da conta de correcção a custo constante é de 30 000 

(produto da quantia de depreciação pelos anos adicionais atribuídos). 

O ganho obtido não realizado é de 30 000 (diferença entre a quantia assentada do activo após 

revalorização de 30 000 e antes de 0). 

Em X1 o gasto da depreciação é de 15 000 e a quantia do ganho realizada pelo uso é também de 

15 000 (diferença entre a nova depreciação (15 000) e a anterior sem revalorização (0)).  

 

2.6 – Reconhecimento do ganho 

Duas questões importantes se colocam quanto ao uso do justo valor. Uma questão é se o justo 

valor deve ser apenas divulgado ou se também deve ser reconhecido. A outra questão é onde 

o ganho (perda) de justo valor deve ser reconhecido, se como um componente da 

demonstração dos resultados ou fora e assim directamente nos capitais próprios. Esta questão 

é agravada pelo facto da utilidade do justo valor não estar reflectida nas fundações da 

mensuração a justo valor, estando apenas na perspectiva de activos e passivos. Segundo 

Rayman (2007) nem o FASB nem o IASB ainda deram qualquer justificação para a 

apresentação do desempenho numa base de diferenças de transacções não existentes. 

Actualmente e pelas normas entretanto analisadas, o ganho da revalorização é reconhecido 

directamente no capital próprio e apenas as perdas quando não reduzem esse saldo são 

reconhecidas na demonstração dos resultados.  
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O termo capital apareceu pela primeira vez na época medieval como um adjectivo capitalis a 

designar a soma de dinheiro de um empréstimo. Posteriormente o capital passou a incluir 

todos os recursos (activos) e passou a designar-se de capitals e gradualmente a soma dos 

activos líquidos dos débitos (passivos) passou a chamar-se de person’s capital. Este conceito 

de capital individual apenas se estendeu às empresas entre 1600 e 1657 através das grandes 

empresas inglesas que comercializavam fora de portas e nos países colonizados. Até ao século 

XVII as empresas não só eram entidades legais tendo uma existência artificial separada 

daqueles que a formaram como tinham fundos permanentemente afectos aos subscritores. 

Nesta altura o conceito de capital entrou novamente em estado de ambiguidade, podendo ser 

usado para designar os activos líquidos dos passivos, ou apenas os activos ou o capital 

nominal. No século XVIII foram ainda introduzidos os termos capital fixo e capital circulante, 

continuando a ambiguidade. No período de Smith a John Stuart Mill (1776-1848) apareceu 

outra confusão, com o surgimento da teoria que originou o conceito de capital físico, 

definindo capital como produção de meios de produção usados para mais produção. Enquanto 

as empresas começavam a ser o tipo dominante de organizações industriais e comerciais após 

1870, começaram a aparecer novas escolas de teoria de valor subjectivas ou sociológicas e 

iniciaram a revisão necessária de alguns dos fundamentos da teoria económica. Pensou-se 

durante um certo tempo que se seguia na direcção certa em atribuir valor e preço, mas 

rapidamente se ficou em frases como do utilitarismo psicológico. Apesar do reconhecimento 

da ambiguidade do antigo conceito de capital em que produtos físicos são confundidos com a 

sua mensuração monetária, manteve-se a teoria dos meios de produção.19  

 

Actualmente existem dois conceitos de capital, para além do físico temos o financeiro. O 

financeiro é expresso em termos de unidade de dinheiro e o físico é expresso em termos de 

unidades físicas. Para relacionar capital com resultados temos de nos socorrer da definição de 

resultados de Hicks (Revsine, 1981) segundo o qual o rendimento (income) de uma pessoa 

poderá ser definido como o máximo valor que ele poderá consumir durante uma semana e 

espera estar no final da semana como estava no início da semana. Conjugando o capital com a 

definição de rendimento, surgem os conceitos de manutenção de capital financeiro e de 

capital físico. De certa forma o valor do lucro depende do conceito de manutenção de capital. 

A mensuração do lucro dependerá do tipo de capital que se pretende manter (Revsine, 1981). 

Pelo conceito de manutenção financeiro de capital o lucro só existe se o capital próprio de 

                                                 
19 Para todo este enquadramento histórico ver Fetter (1937). 
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fecho expresso em unidades de moeda for superior ao capital próprio de abertura também 

expresso em unidades de moeda. Pelo conceito de manutenção físico o resultado só existe se o 

capital físico de fecho expresso por exemplo em unidades for igual ao de abertura. 

Conjugando as unidades de mensuração (unidades monetárias nominais e constantes) com os 

conceitos de manutenção de capital ficamos com quatro conceitos de manutenção de capital 

(Belkaoui, 2000): 

a. Capital financeiro a euros nominais. 

b. Capital financeiro a euros constantes (reflectindo a variação geral do poder de compra). 

c. Capital físico mensurado a euros nominais. 

d. Capital físico mensurado a euros constantes. 

 

O conceito de lucros atrás definido é o conceito dos economistas, enquanto na contabilidade 

este é um tema controverso e inacabado, porque até aos dias de hoje não existe de forma 

satisfatória um conceito de lucros (Barret et al, 1991). Segundo Littleton (1936) no comércio 

primitivo o lucro era definido como sendo uma opinião individual acerca do crescimento na 

utilidade total ou valor de uso em resultado da troca. Apesar de não haver intervenção de 

dinheiro na troca, este conceito de lucro tinha algumas características: a sua intangibilidade e 

a existência da utilidade relativa. Na idade média passou a existir a moeda como unidade de 

conta permitindo transpor os produtos em preços como também um sistema de registos 

sistemáticos das transacções. Com isto tornou-se possível apresentar o lucro em termos 

quantitativos. Em consequência disto o conceito de lucro passou a ser o excesso do preço 

recebido em trocas acima do preço previamente dado. Nessa altura o elemento usado para 

representar o preço do que era recebido (entregue) era o dinheiro recebido (pago), o que não 

acontece na base do regime do acréscimo. A contribuição seguinte da contabilidade para os 

negócios foi o refinamento dos registos contabilísticos que se materializou no regime do 

acréscimo. O principal propósito da contabilidade de acréscimo é apresentar os serviços 

comprados e usados (mensurados como gastos e custos) e aquilo que eles rendem 

(mensurados como rendimentos e lucros). Com esta base a terceira adaptação do conceito de 

lucro e ainda segundo Littleton (1936) é que o lucro (resultado líquido) é o resultado de 

providenciar uma saída de serviços económicos (causando uma entrada de rendimentos brutos) 

os quais são valorizados pelo comprador pela quantia de entrada dos serviços económicos 

(reconhecidos como gastos) requeridos para a sua produção. Esta foi uma tentativa de definir 

o lucro económico baseado em transacções. Durante este tempo todo a base de mensuração 

manteve-se sempre a mesma ou seja a custo histórico. Contudo esta filosofia foi entretanto 



 48 

alterada dando origem a uma teoria do custo de reposição para o lucro. Assim, o lucro é 

mensurado pela margem entre os rendimentos que as transacções de venda produzem e a 

quantia necessária para cobrir o custo de reposição. Para Mathews (1965) o conceito de lucro 

é restrito ao incremento no bem-estar em resultado de actividades produtivas representadas 

por transacções actuais, em que ambos os fluxos, rendimentos e gastos são expressos em 

termos de preços correntes. Para Chambers (1967) a definição do lucro é o cerne do problema 

da variação do preço. E por isso critica a definição de lucro de Mathews (1967) dizendo que 

do ponto de vista macroeconómico a definição é conceptualmente defensável o que já não 

acontece do ponto de vista microeconómico. Porque segundo Chambers (1967) se uma 

empresa detiver um activo em que os preços aumentem a uma taxa superior do que a perda do 

poder de compra, a empresa ficará melhor o que não está contemplado na definição de lucro 

de Mathews (1967). 

 

Apesar das definições através sugeridas por Littleton (1936) e Mathews (1967) até hoje, 

nenhum organismo contabilístico definiu o termo lucro, talvez em virtude da dificuldade em 

colocar em poucas palavras o método actual de mensurar activos e passivos (e assim os 

rendimentos e os gastos, porque eles são definidos em função de alterações em activos e em 

passivos). Um dos problemas é de que as demonstrações financeiras são substancialmente 

baseadas em transacções, contudo, apesar de muitos dos valores se basearem em transacções 

com outros, também importam valores não baseados em transacções (caso da correcção de 

inventários pelo mais baixo do custo ou valor de mercado) como existem valores que não se 

baseiam de todo em transacções (as depreciações de activos fixos). Por isso segundo Barret et 

al. (1991) como somar isto tudo e colocar numa pequena frase? A questão para a definição 

dos lucros é que a definição teria de abranger as perdas por imparidade (na base do mais baixo 

entre o custo ou justo valor), os activos e os passivos financeiros a justo valor quer seja para 

baixo (perdas) ou para cima (ganhos), os activos biológicos a justo valor. Apesar de não 

definir o que são lucros, Friedman (1978) refere que num sistema de preços de saída, o lucro é 

a diferença entre os activos líquidos de fecho e de abertura a preços de saída, sendo então um 

resíduo no processo de mensuração dos elementos do balanço. De forma diferente de Barker 

(2004), porque estamos a falar de 1978 em que a ênfase era na demonstração dos resultados, 

Friedman (1978) dividiu o lucro em duas componentes, uma componente designada de 

operacional e outra de detenção. Na parte operacional são apresentados os rendimentos na 

base da realização enquanto na parte de detenção são apresentados os ganhos (perdas) 
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decorrentes do uso dos valores de mercado (lucro baseado em eventos e não em transacções). 

Esta separação é usada porque: 

a. Assim a demonstração dos resultados é preparada usando preços que existem ao mesmo 

tempo, eliminando o problema das diferenças do dinheiro ao longo do tempo. 

b. Os ganhos operacionais resultam de decisões de gestão que são diferentes daquelas que 

respeitam aos ganhos de detenção, podendo-se avaliar de forma independente essas 

decisões com a separação do tipo de ganhos dentro da demonstração dos resultados. 

c. Pode aumentar a comparabilidade entre empresas, porque a diferença pode resultar da 

diferença temporal na compra de activos. 

 

Segundo Barker (2004) a evidência de que o valor relevante depende da recorrência tem forte 

fundamento na teoria, dando como exemplo a análise clássica de lucro de Hicks. Se a 

recorrência for uma base apropriada para a agregação, Barker (2004) refere que a prática 

sugere três alternativas para afastar dos lucros elementos que façam parte dos resultados 

compreensivos (nos quais se incluem os ganhos de revalorização) e que são: 

a. Fora das operações centrais da entidade.  

b. Não recorrentes. 

c. Dirigidos por outros e fora do controlo da entidade. 

 

Cada um destes conceitos de lucros usa a recorrência para excluir elementos dos lucros que 

sejam menos relevantes para estimar futuros lucros compreensivos, e assim, para entender o 

valor da empresa. Os resultados das actividades operacionais providenciam orientações para 

predizer taxas de crescimento das vendas e margens operacionais, enquanto os ganhos (perdas) 

de venda de activos fixos são menos relevantes. Os resultados de operações descontinuadas 

ou imparidades de activos não são claramente tão relevantes a predizer o desempenho futuro. 

A qualidade da gestão é ela mesma um importante indicador do desempenho futuro, por isso 

os elementos que não resultem do controlo da gestão são excluídos. No Quadro 2.8 

apresentam-se elementos que segundo as três práticas referidas por Barker (2004) podem ser 

excluídas dos lucros. 
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Quadro 2.8 Elementos a excluir dos lucros com base nas práticas referidas por Baker (2004) 

  Conceitos de lucros 

Características  Operacional  Recorrente  Controlável 

Gasto de reestruturação    ×   

Imparidade de goodwill    ×   

Imparidade de activos fixos tangíveis    ×   

Revalorização de activos fixos tangíveis    ×   

Ganhos (perdas) na disponibilização de activos fixos 

tangíveis 
   ×   

Ganhos (perdas) de transposição  ×  ×  × 

Ganhos (perdas) de justo valor de instrumentos financeiros  ×  ×  × 

Ganhos (perdas) actuariais em benefícios de reforma  ×  ×  × 

Itens extraordinários  ×  ×  × 

Actividades descontinuadas    ×   

Adaptado de Baker (2004) 

 

Todos estes três conceitos padecem de problemas de operacionalização. O primeiro conceito 

padece do problema de que aquilo que seja não operacional para uma entidade possa ser 

operacional para outra. O segundo conceito da recorrência padece do mesmo problema. O 

terceiro conceito de lucros também tem problemas, um deles é que por exemplo os preços não 

dependerem só da gestão mas também da concorrência (eventos externos). Por isso Barker 

(2004) propõe uma alternativa que designou de remensuração. Também o IASB antes do 

projecto de relato do desempenho comum com o FASB considerou o uso da remensuração 

como a base de classificação dos elementos (IASB e FASB, 2005a). Barker (2004) 

providenciou vários exemplos de remensurações que constam do Quadro 2.9. As 

remensurações resultam não só das alterações dos preços (do custo histórico para o justo valor) 

como também de alterações de estimativas. O aumento de elementos a reconhecer na 

demonstração dos resultados e assim dos problemas sobre aonde reconhecer advêm da ênfase 

da contabilidade no balanço em detrimento da demonstração dos resultados, o que implica por 

exemplo mensurar activos e passivos a justo valor em detrimento do custo histórico. 
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Quadro 2.9 Exemplos de remensurações 

Elementos  Antes de remensuração  Remensuração 

Activos fixos tangíveis  Depreciação 

 

Revalorização 

Imparidade 

Ganhos (perdas) na 

disponibilização 

Instrumentos financeiros  Juros  Todos os outros réditos (gastos) 

Benefícios de reforma 

 

Custo dos serviços 

Custo dos juros 

Retorno dos activos 

 

Ganhos (perdas) actuariais 

Provisões 
 

Reconhecimento inicial 

Custo de juros 
 

Alterações em estimativas 

Propriedades de investimento  Rédito de rendas   Alterações de valor 

Goodwill e activos 

intangíveis 
 

Amortização 
 

Imparidade 

Inventários  Custo das vendas  Imparidade 

Adaptado de Baker (2004) 

 

Quanto à apresentação na demonstração dos resultados dos rendimentos e gastos antes de 

remensuração e com remensurações, Barker (2004) sugere o uso de uma apresentação em 

forma de matriz, em que uma coluna apresenta todos os rendimentos e gastos, enquanto outras 

colunas apresentam os rendimentos e gastos antes de remensuração e com remensurações. 

Para o efeito apresenta-se um exemplo de Barker (2004) no Quadro 2.10 de uma 

demonstração dos resultados com apresentação em matriz dos rendimentos e gastos. O 

detalhe dos fluxos dentro da demonstração dos resultados é útil porque segundo Friedman 

(1978):  

a. Permite ao investidor avaliar as actividades correntes (se os réditos realizados excedem os 

gastos usados para gerar esses réditos, ou se os ganhos de remensuração excedem as 

perdas de remensuração, permitindo saber de que forma o resultado foi gerado). Pela 

análise do balanço se houver mais de que uma actividade não se consegue saber como os 

diferentes resultados foram gerados. 

b. Permite ao investidor avaliar quais os aspectos do negócio são mais rentáveis e pensar em 

acções que permitam aumentar o lucro. 

c. Permite ao investidor perceber como as forças de mercado afectam a empresa.  
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Quadro 2.10 Exemplo de uma demonstração dos resultados com apresentação em matriz 

Elementos Total

Réditos 1.300 Réditos 1.300
Materiais -375 Materiais -320 Imparidade de inventários -55
Gastos com pessoal -150 Gastos com pessoal -150
Activos fixos tangíveis -73 Depreciação -50 Imparidade -30

Revalorização 5
Disponibilização 2

Goodwill -220 Amortização Imparidade -220
Provisões -20 Juros de desconto -110 Alterações de taxa 90
Instrumentos financeiros -150 Juros -190 Alterações justo valor 40

312 480 -168

Impostos -30
Actividades descontinuadas -10 Descontinuadas 135 Descontinuadas -145
Resultado compreensivo 272

Antes de remensuração Remensuração

 

Adaptado de Barker (2004) 

 

Friedman (1978) e Barker (2004) ao separarem os ganhos de detenção dentro da 

demonstração de resultados concordam em que devem ser aí apresentados. Também é essa a 

opinião de Edward (1975), que diz que não existe qualquer razão para que a demonstração 

dos resultados não mostre os ganhos de detenção como os de realização, porque ambos são 

eventos do corrente período e deverão ser ambos relatados, restando como único problema a 

forma de como divulgar.  

 

Também o FASB e o IASB tiverem projectos (independentes) até finais de 2003 para o relato 

do desempenho tendo em vista a publicação de normas (IASB e FASB, 2005a). Nesta altura 

existe um projecto comum (decidido em reunião de 22 de Abril de 2004) e uma das 

conclusões é a de que deve haver uma única demonstração dos resultados compreensivos 

onde se apresente todos os rendimentos e gastos mas com duas básicas categorias, uma que 

inclui elementos que façam parte do resultado líquido e outra que inclui elementos que façam 

parte de outros lucros compreensivos. Todas as demonstrações financeiras deverão apresentar 

os elementos relativos às actividades operacionais, de financiamento e de investimento (ver 

Quadro 2.11). A separação das actividades de negócios das de financiamento deve-se ao 

desejo dos utentes das demonstrações financeiras em analisarem o desempenho da entidade 

independente da estrutura de capital. As actividades operacionais e de investimento farão 

parte de uma secção designada de negócio (IASB e FASB, 2007a). As operações 

descontinuadas são apresentadas separadamente da secção de negócio e da secção das 
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actividades de financiamento. Algumas questões foram colocadas ao Joint International 

Group (JIG) que está a auxiliar o IASB e o FASB no projecto comum do relato financeiro, 

uma é o porquê da utilidade de apresentar os elementos abaixo apresentados fora do resultado 

líquido e outra quais os critérios/características que devem ser usados para definir quando um 

elemento deve ser apresentado dentro ou fora do resultado líquido (IASB e FASB, 2005b): 

a. Ganhos (perdas) não realizados de investimentos disponíveis para venda. 

b. Ganhos (perdas) resultantes de transposição de moeda estrangeira. 

c. Revalorização de activos fixos tangíveis. 

d. Ajustamentos nos passivos de benefícios de reforma. 

e. Ganhos (perdas) de cobertura de fluxos de caixa. 

 

Quadro 2.11 Proposta de demonstrações financeiras do IASB e FASB 

Negócio Negócio Negócio
Activos e passivos Rendimentos e gastos Fluxos de caixa operacionais
   operacionais    operacionais Fluxos de caixa de
Activos e passivos de Rendimentos e gastos de    investimento
   investimento    investimento

Operações descontinuadas Operações descontinuadas Operações descontinuadas
Financiamento Financiamento Financiamento

Activos de financiamento Financiamento de activos Fluxos de caixa de 
Passivos de financiamento Financiamento de passivos    financiamento de activos

Fluxos de caixa de 
   financiamento de passivos

Imposto sobre o rendimento Imposto sobre o rendimento Imposto sobre o rendimento
Capital próprio Capital próprio

Demonstração da posição
financeira

Demonstração dos fluxos
de caixa

capital próprio

compreensivos

Demonstração de alterações do 
capital próprio

Demonstração dos rendimentos

 

IASB e FASB (2007a)  

 

Quanto aos ganhos de revalorização poderão ser apresentados (IASB e FASB, 2007b): 

a. Em outros rendimentos compreensivos separadamente da secção de negócio e de 

financiamento mas dentro das actividades operacionais; ou dentro da secção de negócio e 

da actividade operacional. 

b. Numa secção de longo prazo e na actividade operacional. Aqui a separação na 

demonstração dos resultados compreensivos é feita em primeira lugar fazendo a distinção 

entre curto prazo e longo prazo. 

c. Na secção de negócio e da actividade operacional. 
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O projecto comum entre o IASB e o FASB é composto por duas fases. Uma primeira fase (A) 

para a qual o IASB já publicou uma nova norma (IAS 1 Presentation of Financial Statements 

(Apresentação de Demonstrações Financeiras)) que trata das demonstrações financeiras que 

constituem um conjunto completo e os períodos para as quais elas devem ser apresentadas. 

Uma segunda fase (B) que trata de questões mais fundamentais tais como: 

a. Princípios consistentes para agregar informação em cada uma das demonstrações 

financeiras. 

b. Os totais e subtotais que devem ser apresentados em cada demonstração financeira. 

c.  Se os componentes de outros lucros compreensivos devem ou não ser reclassificados 

como lucros ou prejuízos e, se sim, quais as características das transacções e eventos para 

serem reclassificadas e quando essa reclassificação deverá ser feita. 

d. Qual o método de relato dos fluxos de caixa operacionais é que produz informação mais 

útil, o método directo ou indirecto. 

 

Quanto à apresentação dos lucros e dos ganhos de revalorização, duas hipóteses se colocam 

de acordo com a nova norma do IASB: 

a. Numa única demonstração financeira designada de demonstração dos resultados 

compreensivos, que inclui numa primeira parte todos os lucros e prejuízos de uma 

demonstração dos resultados convencionais e depois tal como no FASB uma segunda 

parte com todos os outros resultados compreensivos onde constam naturalmente os ganhos 

de revalorização. 

b. Duas demonstrações financeiras, uma a convencional demonstração dos resultados e outra 

a demonstração dos resultados compreensivos que inclui o resultado líquido do período.  

 

Voltando à questão do capital, do conceito de manutenção de capital financeiro surgem as 

seguintes considerações: 

a. É característico do uso do custo histórico.  

b. As alterações de preços (que dão origem aos ganhos de detenção) são conceptualmente 

lucros, podem, porém, não ser reconhecidos como tal até que os activos sejam vendidos. 

c. Se o capital financeiro for definido em termos de unidades de poder de compra constantes 

(inflação), o lucro corresponde apenas aquela parte de aumento dos preços específicos dos 

activos acima do aumento do nível geral dos preços (inflação). 
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O conceito de manutenção de capital físico requer o uso do critério de mensuração do custo 

corrente. Neste conceito o lucro terá de ser sempre o aumento do capital físico, por isso as 

alterações de preços são apenas alterações na mensuração desse capital físico e nunca lucro, 

por isso têm de ser reconhecidos directamente no capital próprio não fazendo parte do lucro. 

 

Para se compreender os conceitos de manutenção de capital, a sua relação com os resultados e 

dependência dos tipos de mensuração vamos usar um pequeno exemplo adaptado de Revsine 

(1981). Em 1 de Janeiro de X0 uma empresa foi constituída com um capital de 40, comprando 

nessa data 2 unidades de mercadoria (suponha-se que o inventário é divisível). A variação 

geral dos preços foi de 5 por cento. Uma das unidades é vendida por 28 e o seu custo de 

reposição é de 24. Todo o lucro é distribuído no período. No Quadro 2.12 apresentam-se as 

demonstrações financeiras do período findo a 31 de Dezembro de X0 para os dados atrás 

referidos e supondo vários critérios de mensuração. 

 

Quadro 2.12 Demonstrações financeiras e os conceitos de manutenção de capital 

A custo
A custo A custo A custo histórico
histórico corrente (1) corrente (2) constante

Demonstração dos resultados
Rédito de vendas 28 28 28 28
Gasto de vendas 20 24 24 21
Ganhos de detenção 8
Resultados líquidos 8 4 12 7

Resultados retidos
Saldo de abertura 0 0 0 0
Resultados líquidos 8 4 12 7
Ganhos de detenção 8 2
Dividendos -8 -4 -12 -7
Saldo de fecho 0 8 0 2

Balanço
Activos
Inventário 20 24 24 21
Caixa 20 24 16 21

40 48 40 42

Capital próprio
Capital 40 40 40 40
Resultados retidos 0 8 0 2

40 48 40 42
 

Adaptado de Revsine (1981) 
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Pelo tradicional custo histórico consegue-se identificar que o conceito de manutenção de 

capital implícito é o financeiro, porque de fecho a situação é igual à de abertura em termos 

nominais mas não em termos físicos, porque de fecho com os 20 em caixa (ver Quadro 2.12 e 

coluna a custo histórico) não poderá comprar uma unidade mas apenas uma parte. Sendo o 

bem-estar definido em termos de unidades monetárias nominais o de fecho (40) é igual ao de 

abertura (40). 

 

Usando como critério de mensuração o justo valor (neste caso o custo de reposição) com o 

capital de abertura de 40 não se consegue no fim do período X0 comprar 2 unidades, por isso 

a posição inicial tem de ser vista em termos físicos. De abertura a empresa tem 2 unidades e 

de fecho tem apenas uma mas em caixa tem 24 (Quadro 2.12 e coluna a custo corrente (1)) o 

que dá para comprar mais uma unidade, o que se o fizer a empresa fica outra vez com 2 

unidades que é precisamente igual ao capital de abertura. Caso seja usado o conceito de 

manutenção de capital físico os ganhos de detenção têm de ser reconhecidos directamente no 

capital próprio porque não são lucro. Se os ganhos de detenção forem reconhecidos na 

demonstração dos resultados (ver Quadro 2.12 e coluna a custo corrente (2)) mantém-se o 

capital financeiro (40) mas não o capital físico, porque de fecho a empresa tem 1 unidade de 

mercadoria e em caixa tem 16 unidades monetárias, o que não lhe permite comprar 1 unidade 

de mercadoria. Esta versão do custo corrente baseia-se então no conceito de manutenção de 

capital financeiro e não no físico. 

 

As três primeiras colunas do Quadro 2.12 foram preparadas a unidades monetárias nominais. 

Combinando o custo histórico com a variação geral dos preços obtemos o custo histórico a 

custo constante cujas demonstrações financeiras são as da última coluna do Quadro 2.12. Em 

termos de capital financeiro e a preços constantes este manteve-se no final do período. De 

abertura a empresa tinha a preços de fecho 42 unidades monetárias de inventários e no fecho 

continua a ter 42, mas de caixa (21) e de inventários (21). Contudo continua a existir o 

problema de no fecho a empresa não ter 2 unidades de mercadoria, mas apenas uma e em 

caixa 21 unidades monetárias com as quais não consegue comprar uma unidade inteira de 

mercadoria (custa 24). Por isso a capacidade física não foi mantida o que só aconteceria por 

coincidência se a variação geral dos preços reflectisse a variação relativa dos preços. 

 

Os ganhos de revalorização em Portugal devem ser apresentados dentro do capital próprio em 

reservas de revalorização, enquanto no modelo de apresentação do IASB como outras 
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reservas. Nos EUA enquanto as revalorizações não foram proibidas faziam parte do capital 

surplus (actualmente incluído no contributed capital (capital contribuído)) e não dos earnings 

surplus (actualmente fazendo parte dos retained earnings (resultados retidos)) (Littleton, 

1932; Littleton, 1937). O capital surplus compreendia os prémios de emissão, ganhos (perdas) 

na venda de acções próprias, doações à empresa de activos e as revalorizações de activos 

(Kohler, 1931; Littleton, 1937). Entendia-se na altura que os ganhos de revalorização não 

eram lucros (Littleton, 1932).  

 

Analisando agora a utilidade do justo valor na mensuração do lucro pode-se fazê-lo usando o 

conceito de lucro económico e da persistência dos lucros, tal como sugerido por Hitz (2007). 

Assim, pretende-se concluir que o lucro na base do justo valor representa uma estimativa 

superior do lucro económico já que assenta numa mensuração económica (mensuração de 

mercado). Usando o justo valor como mensuração do lucro este satisfará a condição de clean 

surplus, mas no fim da vida útil da empresa o lucro a justo valor será igual ao do custo 

histórico, apenas se verificará ao longo do tempo um hiato entre a criação do valor e o seu 

reconhecimento no lucro a custo histórico. O lucro a justo valor é conceptualmente mais 

chegado ao lucro económico do que o lucro a custo histórico, contudo não deixa de incorporar 

alguma volatilidade artificial pelo facto do justo valor não implicar que todos os activos e 

passivos tenham sido reconhecidos quer sejam identificáveis ou não. A persistência dos lucros 

tal como indica refere-se ao facto dos lucros presentes persistirem em períodos futuros. Este 

conceito assume que os investidores fazem as suas avaliações com base em lucros futuros. Se 

houver um aumento de preços no período corrente o lucro a justo valor incorpora 

imediatamente essa subida mesmo que isso não tenha reflexos em períodos futuros, 

diminuindo a capacidade preditiva comparando-o com o lucro a custo histórico.  

 

2.7 – Revalorização nos EUA 

Nos Estados Unidos da América (EUA) até 1930 a revalorização formal dos activos fixos era 

normalmente efectuada pelas empresas e era vista como apropriada (Walker, 1992). O 

período da primeira guerra mundial e o período de prosperidade após a primeira guerra 

mundial foi acompanhado por numerosas revalorizações de activos (Littleton, 1937). Durante 

a década de 1920 houve estabilidade de preços e aí nenhum problema se colocou quanto à 

revalorização de activos, o problema começou a ocorrer nos dez anos seguintes com a descida 

abrupta dos preços no começo da depressão que fez com a mensuração dos activos fixos 
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estivesse sobreavaliada pelos custos históricos superiores como também o gasto das 

depreciações calculado pelos custos históricos (Boer, 1966). Assim, as empresas que tinham 

aumentado o valor dos seus activos fixos através da revalorização tiveram de os diminuir 

(Boer, 1966). Durante os anos 1940 com o início da segunda guerra mundial e a diminuição 

da grande depressão verificou-se um aumento substancial da actividade económica como 

também dos preços relativos, contudo era convicção dos contabilistas que se deveria manter o 

custo histórico (Boer, 1966). Até 1938 a prática de revalorização foi praticamente extinta sem 

que a Securities and Exchange Commission (SEC) e a profissão contabilística tenham emitido 

qualquer norma ou orientação quanto à revalorização ou divulgação dos preços correntes 

(Walker, 1992). Esta alteração deveu-se apenas à intervenção dos colaboradores da SEC que 

desencorajavam ambas as práticas através de procedimentos administrativos informais, 

porque era sua convicção de que a revalorização era imprópria. Veja-se que até 1930 as 

práticas contabilísticas nos EUA eram praticamente desreguladas e assim os contabilistas 

regulavam-se por textos e jornais técnicos quanto às melhores práticas. A literatura 

geralmente defendia o uso do método do custo na mensuração de activos e do conceito do 

balanceamento dos gastos com rendimentos em vez dos activos reflectirem o efeito das 

alterações de preços. Em 1938 a SEC proibia indirectamente a prática de revalorizar, através 

da publicação da Accounting Series Release (ASR) 4 (1938), referindo que as demonstrações 

financeiras que sejam preparadas através de práticas que não tenham suporte (ou não estejam 

previstas) nas normas até então, presume-se que as demonstrações estão incorrectas. Como a 

revalorização não constava de qualquer norma logo não poderiam ser feitas. 

 

Em Dezembro de 1947, foi emitido pelo Committee on Accounting Procedure (CAP) do 

American Institute of Accountants (AIA) a Accounting Research Bulletin (ARB) 33 

Depreciation and High Costs, referindo que apesar de historicamente os activos serem 

mensurados a custo histórico, como no passado, os activos fixos foram reavaliados 

ocasionalmente mas as depreciações continuaram a ser calculados na base do custo histórico, 

estas devem ser calculadas na base dos novos valores. 20  Esta norma foi posteriormente 

alterada pela Accounting Principles Board (APB) 6 Status of Accounting Research Bulletins 

publicada em Outubro de 1965 do Accounting Principles Board (APB), expressando a opinião 

de que os activos fixos tangíveis não devem ser reavaliados.  

 
                                                 
20 A ARB 33 foi posteriormente incorporada na ARB 43 Restatement and Revision of Accounting Research 

Bulletins, publicada em Junho de 1953. 
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Contudo e de acordo com a SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-

Lived Assets, de Agosto de 2001, os activos de longo prazo e não financeiros devem 

reduzidos quando a quantia escriturada não for recuperável pelos fluxos de caixa futuros não 

descontados. A mensuração da perda por imparidade é baseada no justo valor. Então, nos 

EUA, os activos de longo prazo e não financeiros são mensurados a justo valor quanto este 

for inferior à quantia escriturada, mas nunca quando for superior.  

 

Segundo Barlev e Hadadd (2003) a primeira vez que o FASB definiu e aludiu ao conceito de 

justo valor foi em 1976 (SFAS 13 Accounting for Leases) em que este foi definido como “o 

preço para o qual uma propriedade pode ser vendida numa transacção entre partes não 

relacionadas e conhecedoras”. Em 1982 a definição tornou-se mais abrangente passando o 

justo valor a ser a quantia de caixa ou equivalentes de caixa que pode ser obtida numa venda 

corrente entre um comprador e vendedor conhecedor numa venda que não seja forçada. Esta 

definição foi ligeiramente alterada em 1985 e em 1991 pela inclusão do termo preços de 

mercado, de estimativas de preços de mercado baseadas no valor presente dos fluxos de caixa 

futuros estimados e modelos de opções. 

 

O FASB não permite que as propriedades de investimento, os activos biológicos e os 

intangíveis possam ser mensurados a justo valor tal como acontece com as normas do IASB, 

concluindo-se que o IASB está a implementar o paradigma do justo valor de forma mais 

progressiva e não apenas para activos e passivos financeiros. 

 

2.8 – Comparação de normas 

No Quadro 2.13 apresentam-se as diferenças entre as várias normas analisadas (DC 16, IAS 

16, FRS 15 e AASB 1041), no que respeita à determinação de valor, métodos passíveis de 

serem usados, onde reconhecer os ganhos e as perdas da revalorização, como mensurar os 

ganhos (perdas) na disponibilização de activos reavaliados e onde reconhecer e o que fazer ao 

ganho realizado pela recuperação dos activos. 

 

Da análise das normas de revalorização dos activos fixos tangíveis (parte dos activos não 

financeiros e de longo prazo) de Portugal, do IASB, do RU e da Austrália conclui-se que não 

existem diferenças materiais entre elas. Todas elas incluem o justo valor como critério de 

determinação do valor da revalorização, propondo dois métodos para o fazer, têm como 
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princípio genérico o reconhecimento dos ganhos directamente no capital próprio bem como 

das perdas em determinadas circunstâncias, reconhecendo-se os ganhos (perdas) da 

disponibilização na demonstração dos resultados, não sendo coincidente o que fazer ao ganho 

da revalorização realizado pelo uso do activo ou venda. 

 

Quadro 2.13 Comparação das normas 

Características  DC 16  IAS 16  FRS 15  AASB 1041 

Valor  

Variação da 

moeda e justo 

valor. 

 Justo valor.  

Modelo de 

valor para o 

negócio. 

 Justo valor. 

Ganho  Capital próprio.  = DC16.  = DC16.  = DC16. 

Perdas  

No capital 

próprio até à 

concorrência do 

saldo, o restante 

na 

demonstração 

dos resultados. 

 = DC16.  

Na 

demonstração 

dos resultados 

se consumo de 

benefícios 

económicos 

senão no capital 

próprio. 

 = DC16. 

Disponibilização  

Ganho (perda) 

determinado 

pela diferença 

entre o preço de 

venda e a 

quantia 

assentada do 

activo a 

reconhecer em 

resultados. 

 = DC16.  = DC16.  = DC16. 

Realização do 

ganho 
 

Transferir para 

resultados 

transitados. 

 

Opção em 

transferir para 

resultados 

retidos. 

 Nada refere.  Nada refere. 

 

Na próxima secção analisam-se os vários estudos empíricos do valor relevante das 

revalorizações quer quando estas são apenas divulgadas ou apresentadas no balanço. 


