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3.1 – Introdução 

Nesta secção vou analisar os estudos empíricos acerca do valor relevante do justo valor para 

activos não financeiros e de longo prazo, quando este é divulgado (o que sucedeu nos EUA) 

ou apresentado no balanço (o que aconteceu no RU, na Austrália e na Nova Zelândia). Como 

já referido, este trabalho insere-se nos estudos de valor relevante (value relevance). Uma 

quantia contabilística tem valor relevante quando tem uma relação preditiva significativa com 

o preço de cotação (Barth et al., 2001). A investigação contabilística do valor relevante avalia 

como dados contabilísticos publicados são informação usada por investidores em acções 

(Barlev e Hadadd, 2003). O valor relevante é uma forma empírica de operacionalizar os 

conceitos de relevância e de fiabilidade, porque uma quantia contabilística terá valor relevante 

apenas se reflectir informação relevante para o investidor na avaliação da empresa e se a sua 

mensuração for suficiente fiável para estar reflectido no preço de cotação (Barth et al., 2001). 

Os testes de valor relevante testam em simultâneo a relevância e a fiabilidade. Os estudos de 

valor relevante têm incidido na maioria dos casos sobre o valor relevante do justo valor como 

critério de mensuração. Esta preocupação entende-se na medida em que o uso do justo valor 

como critério de mensuração é um dos principais objectivos do IASB. O que decorre do 

acordo entre o IASB e o International Organization of Securities Commissions ((IOSCO), 

organismo representativo das entidades reguladoras das bolsas de valores) concluído em 2000 

para a publicação de um conjunto básico de normas que passassem a usar o justo valor como 

critério de mensuração, recomendadas aos seus membros pelo IOSCO, permitindo às 

empresas o uso dessas normas na preparação e elaboração das suas demonstrações financeiras. 

Com efeito foram publicadas normas que sugerem o uso do justo valor como critério único de 

mensuração ou em alternativa ao custo histórico (e não como critério secundário de 

mensuração).  

 

Os estudos de valor relevante que se debruçaram sobre o justo valor como base de 

mensuração na contabilidade dividem-se (Barth et al., 2001): 

a. Naqueles que estudaram o justo valor dos benefícios de reforma, concluindo que os 

investidores entendem que os benefícios de reforma são activos e passivos mas são 

apreçados de forma diferente dos outros activos e passivos e que cuja mensuração é menos 

fiável. 

b. Nos que estudaram questões relativas ao justo valor de instrumentos de débito e de capital 

próprio, particularmente os detidos por bancos e companhias de seguros. A questão 
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fundamental estudada é se o justo valor desses instrumentos é estimado com fiabilidade. 

Os estudos concluíram de forma concludente que a estimativa do justo valor para os 

instrumentos de débito e de capital próprio têm maior valor relevante do que o custo 

histórico. Também concluíram que os instrumentos menos transaccionados que estão 

sujeitos a maiores erros de estimativa evidenciam menor fiabilidade. 

c. Nos que estudaram questões relativas a estimativas de justo valor de empréstimos dos 

bancos. Os estudos encontraram de forma consistente evidência que o exercício do poder 

discricionário da gestão na determinação do justo valor dos empréstimos reduz a 

fiabilidade da estimativa mas não elimina completamente o seu valor relevante. 

d. Naqueles que estudaram questões relacionadas com a estimativa de justo valor dos 

produtos derivados. Questionar a fiabilidade do justo valor dos produtos derivados faz 

todo o sentido por causa dos mercados ainda embrionários. Os resultados confirmam mais 

uma vez que o investidor se apercebe que o justo valor dos produtos derivados reflectem 

com maior precisão as quantias económicas subjacentes ao produto derivado do que a sua 

quantia nominal. 

e. Nos relacionados com a revalorização de activos intangíveis e sua relação com o preço das 

acções. Esses estudos concluíram que apesar da discrição da gestão no período e na 

quantia de reavaliação isso não eliminou completamente o seu valor relevante. 

f. Outros estudos analisaram se as estimativas de justo valor de activos fixos tangíveis são 

fiáveis, sabendo que estes têm o mesmo problema apontado para os intangíveis que é a de 

não haver tipicamente mercados activos onde esses activos são transaccionados.  

 

É nestes últimos que nos vamos concentrar porque é aí que incide o nosso estudo e assim, os 

estudos empíricos que estudaram o valor relevante do justo valor para activos não financeiros 

de longo prazo, podem dividir-se: 

a. Nos que estudaram o valor relevante das divulgações do custo corrente/variação do poder 

de compra (inflação) (Beaver et al., 1983; Beaver e Ryan, 1985; Bublitz et al., 1985; 

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

1989; Lobo e Song, 1989).  

b. E nos que estudaram o valor relevante das estimativas do justo valor nas reavaliações 

realizadas com base nos PCGA australianos, do RU e da Nova Zelândia (Sharpe e Walker, 

1975; Standish e Ung, 1982; Emanuel, 1989; Brown et al., 1992; Henderson e Goodwin, 

1992; Whittred e Chan, 1992; Amir et al., 1993; Easton et al., 1993; Barth e Clinch, 1996; 
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Barth e Clinch, 1998; Abbody et al., 1999; Cotter e Richardson, 2002; Courtenay e Cahan, 

2004). 

 

3.2 – Divulgações do justo valor 

Nos EUA durante curtos períodos as empresas foram obrigadas a divulgar em notas 

informações acerca do custo de reposição (incluindo a variação do poder de compra) de 

alguns activos. Essas obrigações decorreram da ASR 190 (1976) da SEC e da SFAS 33 

Financial Reporting and Changing Prices (1979), do FASB. 1  A ASR 190 obrigava as 

empresas registadas na SEC com inventários, fábricas e terrenos que fossem no seu agregado 

superiores a cem milhões de dólares e a 10 por cento dos activos a divulgar informação 

adicional acerca do custo de reposição do custo de venda, do custo de depreciação e de 

amortização. A SFAS 33 era aplicável a empresas com instrumentos de capital próprio ou de 

débito publicados em mercados regulamentados e com inventários e activos fixos tangíveis 

que excedessem cento e vinte e cinco milhões de dólares ou um total de activos que 

excedessem um bilião de dólares, as quais deviam divulgar os resultados de operações 

continuadas numa base do custo histórico e numa base do custo de reposição (incluindo a 

variação do poder de compra). Os estudos relativos ao valor relevante das divulgações têm as 

seguintes características comuns: 

a. Foram todos realizados nos EUA. 

b. Tiveram como objectivo o estudo do poder explicativo das divulgações do custo 

corrente/variação do poder de compra na rendibilidade das acções de empresas cotadas. 

c. Decorreram da obrigação da divulgação em notas do resultado numa base do custo 

corrente/variação do poder de compra de acordo com a ASR 190 e com a SFAS 33. 

 

Beaver et al. (1983) examinaram se a divulgação dos resultados exigida pela ASR 190 a custo 

corrente/variação do poder de compra tem informação incremental relativamente ao custo 

histórico, ou seja, se proporciona informação incremental para os investidores. Do estudo 

realizado foi concluído que o custo de reposição não providencia poder explicativo adicional 

desde que o custo histórico seja conhecido. Contudo o poder explicativo do custo histórico é 

                                                 
1 A ASR 190 foi emitida em Março de 1976 e esteve em vigor de 1976 a 1979, altura em que foi substituída 

pelos requerimentos previstos pela SFAS 33. A SFAS 33 esteve em vigor de 1980 a 1986. Esta norma e outras 
relacionadas foram substituídas pela SFAS 89 Financial Reporting and Changing Prices (aplicável para os 
períodos que se iniciem em ou após 2 de Dezembro de 1986), que não obriga mas encoraja a divulgação de 
informação suplementar acerca dos efeitos das alterações de preços. 
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significativo, quer se inclua ou não as divulgações relativas ao custo corrente da SFAS 33, por 

isso nenhuma das variáveis relativas ao custo corrente da SFAS 33 têm capacidade para 

explicar a rendibilidade das acções para além do custo histórico.  

 

Beaver e Ryan (1985) analisaram se os diversos tipos de mensuração de resultados derivados 

da SFAS 33 explicam a rendibilidade das acções, ou seja, qual a relação entre a rendibilidade 

das acções e os diversos tipos de resultados da SFAS 33 (custo de reposição/variação do 

poder de compra e custo histórico). Tal como Beaver et al. (1985), concluíram que o resultado 

a custo histórico tem um maior poder explicativo da rendibilidade das acções do que qualquer 

outra variável de resultados a custo de reposição/variação do poder de compra da SFAS 33. 

As variáveis da SFAS 33 não providenciam informação incremental para a rendibilidade das 

acções para além daquela que é providenciada pelo custo histórico.  

 

Bublitz et al. (1985) analisaram tal como Beaver e Ryan (1985) a relação entre a rendibilidade 

das acções e os diversos tipos de resultados derivados da SFAS 33, bem como da ASR 190. 

Segundo Bublitz et al. (1985) os resultados do estudo de Beaver e Ryan (1985) podem não ser 

uma surpresa se pensarmos que os auditores fazem apenas uma auditoria limitada das 

divulgações da SFAS 33 e as empresas não estão interessadas em providenciar esses dados. O 

objectivo do estudo foi o de reexaminar a questão, se as divulgações obrigatórias do custo 

corrente/variação do poder de compra adicionam poder explicativo aos modelos na base do 

custo histórico. A ênfase do estudo é essencialmente na metodologia e nos resultados 

empíricos. Assim, usaram o R² ajustado como unidade de medida do poder explicativo nas 

regressões múltiplas e também definiram outras variáveis não correlacionadas com o 

resultado a custo histórico. Para as variáveis da ASR 190 foi encontrado um pequeno poder 

explicativo incremental para além do providenciado pelo uso do custo histórico na 

mensuração do resultado. Para as variáveis da SFAS 33 e mensurando o poder incremental 

através do R² ajustado, foi encontrado um poder explicativo significativo para além do 

providenciado pelo custo histórico na mensuração do resultado para todos os anos analisados. 

Contudo, os resultados não são tão robustos quando são corridas regressões para indústrias 

separadas, o que pode estar relacionado com o facto de estas serem pequenas amostras. As 

diferentes conclusões em relação aos estudos anteriores pode dever-se apenas a uma questão 

de interpretação, em virtude da ênfase se centrar no R² ajustado e não nos coeficientes da 

regressão. 
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Murdoch (1986) em vez de relacionar os resultados com a rendibilidade de acções como os 

estudos anteriores referidos, relaciona a rendibilidade do capital próprio com a rendibilidade 

das acções. Para verificar a hipótese da rendibilidade do capital próprio em que esta é 

determinada na base da SFAS 33 possuir informação incremental (para além do explicado 

pela rendibilidade do capital próprio a custo histórico) na explanação da rendibilidade das 

acções, Murdoch (1986) comparou o coeficiente de determinação R² de uma regressão 

simples (que relaciona rendibilidade das acções com rendibilidade do capital próprio a custo 

histórico) com o coeficiente de múltipla determinação R² de uma regressão múltipla (que 

relaciona rendibilidade das acções com rendibilidade do capital próprio a custo histórico e 

cada uma das variáveis da SFAS 33). Também fez o inverso, ou seja, comparou o R² de uma 

regressão simples em que a rendibilidade das acções é função de cada uma das variáveis da 

SFAS 33 com o R² de uma regressão múltipla em que a rendibilidade das acções é função de 

cada uma das variáveis das SFAS 33 e do capital próprio a custo histórico. Os resultados do 

estudo permitiram concluir que apenas uma das variáveis da SFAS 33 (rendibilidade do 

capital próprio do poder de compra) tem poder explicativo incremental para além do que é 

proporcionado pela rendibilidade do capital próprio a custo histórico e que a rendibilidade do 

capital próprio a custo histórico possui mais poder explicativo incremental para além do 

proporcionado pela rendibilidade do capital próprio na base das restantes variáveis da SFAS 

33. 

 

Bernard e Ruland (1987) em vez de usarem uma regressão corte seccional (cross-sectional) 

usaram uma regressão cronológica (time-series) em 19 anos para cada uma das 27 indústrias 

analisadas. Apesar da informação incremental proporcionada pelo custo corrente/variação do 

poder de compra ser mais evidente através da análise cronológica do que numa análise de 

corte seccional, continua a não ser robusta. Numa média das indústrias nem o resultado a 

custo histórico ou a custo corrente /variação do poder de compra dominam em termos de grau 

de associação com a rendibilidade das acções. Os resultados também indicaram que existe 

uma grande colinearidade entre a mensuração do resultado a custo histórico ou a custo 

corrente, indicando que as duas formas de mensuração proporcionam a mesma informação 

(grau de correlação entre as duas formas de mensuração dos resultados bastante elevada de 

0,89).  

 

Haw e Lustgarten (1988) estudaram também o grau de associação entre a rendibilidade das 

acções e a informação contabilística a custo histórico ou a custo corrente/variação do poder de 
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compra divulgada conforme ASR 190 e SFAS 33. A diferença para os outros estudos é a 

própria regressão em que a soma das variáveis independentes é igual ao resultado económico 

(modelo na perspectiva da mensuração do resultado em alternativa ao modelo informativo dos 

estudos anteriores).2 A perspectiva informativa vê as divulgações da ASR 190 e da SFAS 33 

como um sinal acerca dos futuros fluxos de caixa e não como fazendo parte do resultado 

económico. Contrastando com estudos anteriores, conclui-se que os coeficientes nas variáveis 

da ASR 190 e da SFAS 33 são estatisticamente significativos e que os seus sinais são 

consistentes com as predições da teoria contabilística. Contudo, a magnitude dos coeficientes 

indica que as variáveis contêm erros de mensuração substanciais ou que estão correlacionados 

com variáveis omitidas. 

 

Contrariamente aos outros estudos Hopwood e Schaefer (1989) não pretenderam resolver o 

problema da utilidade incremental da informação da SFAS 33 para o mercado. Por isso as 

empresas da amostra foram classificadas em dois grupos, um de alta resposta a alterações de 

preços (boas notícias) e outro de baixa resposta (más notícias). Depois aplicaram as 

regressões múltiplas usadas em outros estudos nomeadamente de Beaver et al. (1983). Para o 

grupo de empresas que têm uma grande resposta a alterações dos preços de custo a regressão 

múltipla providencia suporte empírico para uma associação entre o custo corrente e a 

rendibilidade das acções, enquanto para o grupo de empresas que não conseguem manter o 

seu resultado em períodos de subidas de preço (pequena resposta a alterações de preços de 

custo) não existe nenhum grau de associação entre o resultado a custo corrente e a 

rendibilidade das acções. 

 

Lobo e Song (1989) investigaram tal como nos estudos anteriores a informação incremental 

de mensurações alternativas do resultado através do custo corrente e variação do poder de 

compra, divulgadas de acordo com a SFAS 33 sobre o custo histórico. Contudo, este estudo é 

diferente porque analisa a associação contemporânea entre os resultados a custo 

corrente/variação do poder de compra e alterações dos preços das acções durante a semana em 

que os relatórios financeiros são tornados públicos. Como o anúncio dos resultados a custo 

histórico ocorre quando estes são publicados no The Wall Street Journal e os dados da SFAS 

33 são tornados públicos com o relatório ou formulário 10-K o que ocorre duas ou mais 

                                                 
2 Em condições de mercado perfeitas e completas o resultado económico é igual ao resultado líquido menos os 

ganhos de manutenção de activos (inventários e activos fixos) reconhecidos como um gasto no período mais 
ganhos de alteração de preços de activos (Haw e Lustgarten, 1988). 
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semanas depois, a reacção do mercado aos resultados a custo histórico terá lugar antes da 

informação contendo os dados da SFAS 33. Os resultados empíricos mostram uma associação 

contemporânea significativa entre a rendibilidade não esperada das acções na semana em que 

os relatórios financeiros são tornados públicos e a parte não esperada do resultado mensurado 

numa base de custo corrente/variação do poder de compra. A maior parte das variáveis da 

SFAS 33 têm um significativo incremento informativo relativamente aos fluxos de caixa. A 

relação entre as variáveis da SFAS 33 e a rendibilidade não esperada das acções é 

significativamente diferente entre as diferentes indústrias e contrariamente às expectativas os 

sinais dos coeficientes das variáveis de resultados da SFAS 33 são negativos para algumas das 

indústrias. 

 

Dos estudos analisados verificou-se que para os períodos em vigor da ASR 190 foi 

encontrado um pequeno poder explicativo do custo corrente/variação do poder de compra 

para além daquele que é providenciado pelo custo histórico (Bublitz et al., 1985; Haw e 

Lustgarten, 1988). Quanto aos períodos em vigor da SFAS 33, Beaver et al. (1983) e Beaver e 

Ryan (1983) concluíram que o resultado a custo histórico tem poder explicativo significativo 

não sucedendo o mesmo quando o resultado é a custo corrente/variação do poder de compra. 

Contudo, Bublitz et al. (1985), concluíram com algumas limitações, que as divulgações da 

SFAS 33 estão associadas com a informação usada pelo mercado para estabelecer o preço das 

acções. Haw e Lustgarten (1988) de forma diferente usando um modelo na perspectiva da 

mensuração do resultado verificaram que os coeficientes têm sinal consistente com a teoria 

contabilística e são estatisticamente significativos, mas há problema com a magnitude dos 

coeficientes indicando erros de mensuração relações com variáveis omitidas. Também 

Hopwood e Schaefer (1989) bem como Lobo e Song (1989), concluíram mas apenas para 

alguns subgrupos, que existe uma associação entre a rendibilidade das acções com o resultado 

numa base de custo corrente. Murdoch (1986) também conseguiu relacionar a rendibilidade 

das acções mas não com o resultado mas sim com a rendibilidade dos capitais próprios e 

apenas para uma das variáveis da SFAS 33. 

 

No Quadro 3.1, apresentam-se as principais características dos estudos atrás referidos, no que 

respeita à amostra e ao desenho de investigação. 



 69

Quadro 3.1 Características dos estudos de divulgações de valor 

Estudos  Amostra  Desenho da investigação 

Beaver et 

al. (1983) 

 313 empresas do período de  

1976 a 1977. 

 Através de uma regressão de corte seccional relacionaram primeiro o resultado a custo de reposição com o 

resultado a custo histórico e depois a variável resultante juntamente com o resultado a custo histórico foram 

relacionados com a rendibilidade das acções. 

Beaver e 

Ryan 

(1985) 

 Empresas com dados da SFAS 

33 e não financeiras de 1979 a 

1982. 

 Numa primeira fase uma regressão simples de corte seccional entre a rendibilidade das acções e cada tipo 

de resultados. Depois, uma regressão múltipla relacionando a rendibilidade das acções com todas as 

variáveis de resultados da SFAS 33. 

Bublitz et 

al. (1985) 

 Empresas com dados da SFAS 

33 (ASR 190) de 1981 a 1983 

(1979 a 1980). 

 Regressão múltipla de corte seccional entre três tipos de rendibilidade das acções (rendibilidade anormal 

cumulativa e dois tipos de rendibilidade total) e os diversos tipos de resultado da ASR 190 e da SFAS 33. 

Sendo os coeficientes de uma regressão múltipla idênticos não usaram a regressão em dois estágios de 

Beaver et al. (1985) e Beaver et Ryan (1985). 

Murdoch 

(1986) 

 338 empresas para os períodos 

de 1979 a 1982. 

 Comparação do R² de uma regressão simples (rendibilidade das acções como função da rendibilidade do 

capital próprio a custo histórico) com o R² de uma regressão múltipla (rendibilidade das acções como 

função da rendibilidade do capital próprio a custo histórico e de cada uma das variáveis da SFAS 33). 

Também fez o inverso, comparou o R² de uma regressão simples (rendibilidade das acções como função de 

cada uma das variáveis da SFAS 33) com o R² da regressão múltipla.  

Bernard e 

Ruland 

(1987) 

 119 empresas para os períodos 

de 1961 a 1980. 

 Regressão múltipla cronológica contrariamente aos estudos anteriores por industrias (27), relacionando 

como nos estudos anteriores rendibilidades de acções e resultados mensurados a custo histórico e custo 

corrente/variação do poder de compra (variáveis da SFAS 33). 
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Quadro 3.1 (continuação) 

Haw e 

Lustgarten 

(1988) 

 Empresas não financeiras com 

dados da ASR 190 de 1976 a 

1978 e da SFAS 33 de 1979 a 

1983, com demonstrações 

financeiras a 31 de Dezembro. 

 Testaram o grau de associação entre a rendibilidade das acções e a informação contabilística a custo 

corrente em que a soma das variáveis independentes é igual ao resultado económico (modelo na perspectiva 

da mensuração do resultado em alternativa ao modelo informativo dos estudos anteriores). 

Hopwood e 

Schaefer 

(1989) 

 93, 97 e 90 empresas para os 

períodos de 1981, 1982 e de 

1983, respectivamente. 

 Investigaram quando há efeitos diferenciais de informação incremental para o resultado na base do custo 

corrente quando dependem de resposta efectiva da empresa a alterações de preços de custo. Para o efeito a 

amostra foi dividida em duas numa base da resposta específica das empresas a alterações do custo, 

seguidamente o resultado a custo histórico e a valor corrente foram associados com a rendibilidade das 

acções. 

Lobo e 

Song 

(1989) 

 409 empresas para os períodos 

de 1981 a 1982. 

 O objectivo foi avaliar a informação incremental de mensurações alternativas do resultado prevista pela 

SFAS 33 sobre o custo histórico dos fluxos de caixa operacionais e resultado. 
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3.3 – Estimativas do justo valor 

Os estudos empíricos que analisaram o grau de associação entre a estimativa do justo valor 

das reavaliações e o desempenho futuro podem por sua vez dividir-se: 

a. Nos que relacionaram o impacto do anúncio da revalorização no preço das acções (Sharpe 

e Walker, 1975; Standish e Ung, 1982; Emanuel, 1989). 

b. Nos que investigaram as reavaliações de activos usando reconciliações entre os resultados 

e o capital próprio doméstico e PCGA dos EUA, que são requeridos pela SEC para 

empresas estrangeiras que tenham as suas acções cotadas em mercados dos EUA (Amir et 

al., 1993; Barth e Clinch, 1996).3 

c. Os relativos aos motivos para revalorizar activos (Brown et al., 1992; Henderson e 

Goodwin, 1992; Whittred e Chan, 1992; Cotter e Richardson, 2002; Courtenay e Cahan, 

2004).  

d. Os que verificaram se as reavaliações têm valor relevante no RU e Austrália (Easton et al., 

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

 

3.3.1 – Anúncio da revalorização e preço das acções 

Uma das formas de analisar se a revalorização tem ou não valor relevante, consiste em 

verificar qual o efeito do anúncio da revalorização no preço das acções. Dentro destes estudos 

de evento destacam-se o de Sharpe e Walker (1975), Standish e Ung (1982) e Emanuel (1989). 

Tal como muitos estudos empíricos da altura que analisaram a resposta do preço das acções a 

alterações nos métodos contabilísticos, também Sharpe e Walker (1975) analisaram as 

alterações nos preços de acções de empresas que anunciaram reavaliações durante o período 

de 1960 a 1970. Para isso examinaram o movimento do preço das acções dentro da data da 

revalorização usando o modelo de mercado. 4  O trabalho revela que o anúncio da 

revalorização de activos está associado de forma substancial com aumentos no preço das 

acções e que esses movimentos estão geralmente sustentados nos meses após anúncio. Os 

resultados indicam que o anúncio da revalorização é acompanhado em média por aumentos na 

                                                 
3 Desde 1982 que as empresas estrangeiras que querem transaccionar as suas acções e obrigações em mercados 

dos EUA e que tenham as suas demonstrações financeiras preparadas de acordo com as normas dos seus países 
(ou do IASB) têm de fazer uma reconciliação com as normas dos EUA do seus resultados e capital próprio 
através do impresso 20-F. Actualmente há uma proposta da SEC para eliminar a reconciliação e permitir às 
empresas dos EUA usar as normas do IASB (Ciesielski, 2007). 

4  Em que a rendibilidade da empresa ( eR ) é função da rendibilidade do mercado ( mR ) corrigida pela 

volatilidade da rendibilidade da empresa às variações do mercado (β) de mercado: mRβα +=eR . 
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rendibilidade das acções em acerca de 18 por cento ou 19 por cento acima do que se esperava 

da tendência do mercado. Mais, o mercado de acções aparenta digerir rapidamente essa nova 

informação no preço das acções até que o ajustamento esteja quase completo no fim do mês 

do anúncio. Contudo, investigação adicional à mesma amostra feita por Brown e Finn 

(Standish e Ung, 1982), concluiu que os anúncios das trinta e quatro reavaliações estão muito 

próximas de anúncios ou de aumentos de lucros, ou de aumentos de dividendos, constituindo 

então sinais múltiplos.  

 

Tal como Sharpe e Walker (1975) também Standish e Ung (1982) concluíram que há um 

aumento do preço das acções nos meses anteriores e no próprio mês do anúncio da 

revalorização mantendo-se nos meses seguintes após o anúncio. Contudo Standish e Ung 

(1982) encontraram um grau moderado de associação entre o anúncio da revalorização e o 

preço das acções, mas esse efeito não está correlacionado com a dimensão da revalorização, 

tendo usado como modelo empírico o modelo de mercado e o Capital Assets Pricing Model 

(CAPM).5 O comportamento da rendibilidade não esperada das acções é igual para ambos os 

modelos. Os resultados indicam em média que existem rendibilidades não esperadas positivas 

nas empresas que anunciam reavaliações de activos fixos tangíveis. 

 

Emanuel (1989) estudou a relação entre o preço das acções e a revalorização, mas de 

empresas neozelandesas, em que 90 por cento das empresas reavaliam, partindo do princípio 

de que se o justo valor é relevante para a tomada de decisão é razoável pensar que a revelação 

de uma diferença material entre o custo histórico e o justo valor implicará uma revisão do 

preço das acções. Contrariamente a Sharpe e Walker (1975) e a Standish e Ung (1982), 

Emanuel (1989) não encontrou nenhuma evidência conclusiva que a revalorização de activos 

fixos tangíveis provoque uma revisão dos preços das acções. A questão é o que se pode 

atribuir à revalorização por si, ou a outra notícia que tenha sido publicada na data dos 

relatórios financeiros. 

 

A interpretação dos resultados destes estudos é difícil porque a evidência da reacção do 

mercado pode ser devida ou à informação da revalorização ou também a outra informação 

                                                 

5 Em que a rendibilidade da empresa ( eR ) é função da rendibilidade de um activo sem risco (
f

R ) e de um 

prémio de risco que é a diferença entre a rendibilidade mercado ( mR ) e de um activo sem risco corrigido pela 

volatilidade da rendibilidade da empresa às variações do mercado (β): )(eR
f

RmR
f

R −+= β . 
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contemporânea que aumente o lucro, aumente dividendos ou o anúncio de dividendos em 

acções. 

 

No Quadro 3.2, apresentam-se as principais características dos estudos de evento referidos, no 

que respeita à amostra, resumo do desenho de investigação e principais conclusões. 
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Quadro 3.2 Características dos estudos de evento relacionando o anúncio de reavaliações com o preço das acções 

Estudos  Amostra  Desenho da investigação 

Sharpe e Walker 

(1975) 

 32 empresas australianas do 

período de  1960 a 1970 e no 

total 34 reavaliações. 

 Uso do modelo de mercado para análise do movimento do preço das acções dentro da data da revalorização. 

Standish e Ung 

(1982) 

 232 empresas britânicas com 

acções cotadas e que tenham 

reavaliado activos fixos 

tangíveis de 1964 a 1973. 

 Uso do modelo de mercado e do CAPM na determinação da rendibilidade não esperada (ou rendibilidade 

residual). 

Emanuel (1989) 

 143 reavaliações de 1970 a 

1979 de empresas 

neozelandesas. 

 Na maioria dos testes usou o modelo de mercado. 
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3.3.2 – Empresas estrangeiras com acções emitidas em mercados dos EUA e revalorização 

de activos fixos tangíveis 

As empresas registadas fora do EUA e cotadas num mercado primário dos EUA apresentam 

demonstrações financeiras de acordo com os PCGA nacionais, mas devem por força da SEC 

reconciliar o resultado líquido e o capital próprio para os PCGA dos EUA, o que providencia 

uma oportunidade única para comparar dois conjuntos de métodos para uma mesma empresa. 

Como esta reconciliação providencia diferentes formas de mensuração, Amir et al. (1993) 

investigaram se as diferenças entre os PCGA domésticos e dos EUA têm valor relevante e 

quais as diferenças é que têm valor relevante. Esta segunda questão tem a particularidade de 

permitir conhecer quais as práticas de mensuração que têm valor relevante. Se essa 

reconciliação de informação contabilística não tiver valor relevante deixa de ser necessária. 

As diferenças são na maioria dos casos resultantes de métodos contabilísticos diferentes na 

contabilização do goodwill, na revalorização de activos, nos impostos diferidos, nos 

benefícios de reforma, na capitalização de juros, no tratamento da moeda estrangeira, nas 

indústrias extractivas e outros. A amostra consistiu em 101 empresas estrangeiras com acções 

cotadas numa bolsa de valores dos EUA e que preencheram o impresso 20-F para os períodos 

de 1981 a 1991. 

 

Uma forma de avaliar o valor relevante da reconciliação é considerar qual a reacção do preço 

à nova informação, por exemplo através da reacção do preço ao anúncio dos resultados com 

base nos PCGA dos EUA relativamente aos resultados com base em PCGA fora dos EUA 

(dos países domésticos). Com base no Wall Street Journal, 96 por cento dos anúncios eram de 

resultados com base nos PCGA domésticos, o que indicia que a reconciliação entre os 

resultados com base em PCGA dos EUA e fora dos EUA apenas é tornada pública com o 

impresso 20-F ou com o relatório anual. Como os resultados domésticos são apresentados 

mais cedo dos que com base nos PCGA dos EUA, isto sugere que a própria reconciliação é 

uma mensuração de resultados não esperados. Amir et al. (1993) através de um estudo de 

evento no espírito do de Beaver (1968), concluíram que o anúncio não implicou qualquer 

reacção do mercado, traduzindo provavelmente uma incapacidade deste em diferenciar 

claramente as notícias (no Quadro 3.3 apresenta-se o desenho da investigação). 
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Quadro 3.3 Estudo de evento do valor relevante dos PCGA dos EUA e fora dos EUA de 

empresas estrangeiras cotadas nos EUA de Amir et al. (1993) 

Modelo de 

regressão 

 
jtkjtkjt NIR πωω ++= 10 . 

Variável 

dependente 

 Rendibilidade (R) da empresa j para o período t, determinada por: 

( ) F

jt

F

jt

F

jt

F

jt PPdP 11 / −−−+ . Em que: F

jtP é o preço de mercado da empresa j na 

moeda doméstica (F) para o período t-1 a t (seis meses após a data de fecho); 

F

jtd é o dividendo da empresa j na moeda doméstica para o período t-1 a t. 

Variáveis 

independentes 

 Nova informação (NI) do tipo k para a empresa j no período t, em que as 

componentes iniciais são (i) o agregado das reconciliações dos resultados 















−1jt

jt

P

DE
e (ii) as alterações no agregado anual das reconciliações dos resultados 













 ∆

−1jt

jt

P

DE
. Em que jtDE é igual a F

jt

US

jt EE − , e US

jtE é o resultado na base dos 

PCGA do EUA da empresa j na moeda doméstica no período t e o F

jtE é o 

resultado na base dos PCGA que não dos EUA da empresa j na moeda doméstica 

no período t. 

 

Amir et al. (1993), usaram uma segunda abordagem para avaliar o valor relevante das 

reconciliações, verificando se existem associações entre a rendibilidade das acções e os 

resultados contabilísticos. Partindo do modelo formal de mensuração do Ohlson (1989) o 

desenho da investigação é o do Quadro 3.4, tendo obtido uma evidência desigual quanto ao 

valor relevante do agregado da reconciliação dos resultados. 
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Quadro 3.4 Estudo de associação entre resultados e rendibilidade das acções, do valor relevante 

dos PCGA dos EUA e fora dos EUA de empresas estrangeiras cotadas nos EUA de Amir et al. 

(1993) 

Modelo de 

regressão 

 

jtF

jt

jt

F

jt

jt

F

jt

F

jt

F

jt

F

jt

jt
P

DE

P

DE

P

E

P

E
R εααααα +

∆
++

∆
++=

−−−− 1321
31

1
2

1
10 . 

Variável 

dependente 

 Rendibilidade (R) da empresa j para o período t, determinada por: 

F

jt

F

jt

F

jt

F

jt PPdP 11 /)( −−−+ . Em que: F

jtP é o preço de mercado da empresa j na 

moeda doméstica (F) para o período t-1 a t (seis meses após a data de fecho); 

F

jtd é o dividendo da empresa j na moeda doméstica para o período t-1 a t. 

Variáveis 

independentes 

 − Resultado na base dos PCGA que não dos EUA da empresa j na moeda 

doméstica no período t ( F

jtE ). 

− Variação do resultados na base dos PCGA que não dos EUA da empresa j na 

moeda doméstica do período t ( F

jtE∆ ), ou seja: F

jt

F

jt EE 1−− . 

− Diferença entre os resultados com base nos PCGA dos EUA e fora dos EUA 

da empresa j no período t ( jtDE ), ou seja: F

jt

US

jt EE − , em que US

jtE é o 

resultado na base dos PCGA do EUA da empresa j na moeda doméstica no 

período t e o F

jtE é o resultado na base dos PCGA que não dos EUA. 

 

Um dos problemas do estudo de associação entre a rendibilidade das acções e os resultados é 

que os elementos da reconciliação podem por vezes ser antecipados e não considerarem 

explicitamente as reconciliações do capital próprio. Por isso, uma terceira abordagem usada 

por Amir et al. (1993) para avaliar o valor relevante dos elementos da reconciliação é 

verificar se estes explicam a diferença entre o capital próprio a preço de mercado e a valor 

contabilístico (o desenho deste estudo é o do Quadro 3.5). Se as diferenças no capital próprio 

entre os PCGA dos EUA e domésticos tiverem valor relevante o rácio price book value 

baseado nos PCGA dos EUA (capital próprio a valor contabilístico) será próximo de um e 

terá uma variância mais baixa do que se fosse baseado nos PCGA domésticos. Dos resultados 

obtidos do teste na base do price book value, Amir et al. (1993) concluíram que as 

reconciliações do capital próprio têm valor relevante. Os resultados aparentemente 

conflituosos entre os dois testes, um na base da rendibilidade e o outro na base do rácio price 

book value devem-se por um lado ao facto do impacto da reconciliação dos resultados ser 

menor ao do impacto da reconciliação do capital próprio e por outro, pelo facto das 
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reconciliações poderem ter sido antecipadas e incorporadas no preço. Os resultados do estudo 

sugerem que a reconciliação quer do resultado líquido quer do capital próprio são valor 

relevante, sugerindo que a mensuração usando os PCGA dos EUA é mais relevante do que a 

mensuração usada pelos outros países. Amir et al. (1993) também analisaram o valor 

relevante dos componentes que são sistematicamente a causa das diferenças no resultado 

líquido e no capital próprio entre os PCGA domésticos e dos EUA, e constataram que o 

goodwill, a revalorização de activos e os ajustamentos de impostos têm valor relevante. 

Contudo, apesar de aparentemente a mensuração na base dos PGCA dos EUA ter 

relativamente mais valor relevante os resultados não indicam que são necessárias as 

reconciliações requeridas pela SEC. 

 

Quadro 3.5 Estudo através da análise do rácio market-to-book, do valor relevante dos PCGA 

dos EUA e fora dos EUA de empresas estrangeiras cotadas nos EUA de Amir et al. (1993) 

Modelo de 

regressão 

 

jtF

jt

jt

F

jt

F

jt

F

jt

F

jt

F

jt

F

jt

BV

DE

BV

DBV

BV

E

BV

P
ηββββ ++++= 222110 e

jtUS

jt

jt

US

jt

F

jt

US

jt

F

jt

US

jt

F

jt

BV

DE

BV

DBV

BV

E

BV

P
νθθθθ ++++= 222110 . 

Variável 

dependente 

 Rácio price book value, da empresa j para o período t, medido pelo coeficiente 

entre o capital próprio a preço de mercado ( F

jtP ) e o valor contabilístico ( F

jtBV ) 

com base nos PCGA domésticos/( US

jtBV ) com base no PCGA dos EUA. 

Variáveis 

independentes 

 − Resultado na base dos PCGA que não dos EUA da empresa j na moeda 

doméstica no período t ( F

jtE ). 

− Diferença entre o capital próprio mensurado pelos PCGA dos EUA e o 

capital próprio mensurado pelos PCGA domésticos ( jtDBV ), ou seja: 

F

jt

US

jt BVBV − . 

− Diferença entre os resultados com base nos PCGA dos EUA e fora dos EUA 

da empresa j no período t ( jtDE ), ou seja: F

jt

US

jt EE − , em que US

jtE é o 

resultado na base dos PCGA do EUA da empresa j na moeda doméstica no 

período t e o F

jtE é o resultado na base dos PCGA que não dos EUA. 

 

Barth e Clinch (1996) compararam os resultados e o capital próprio apresentados segundo os 

PCGA domésticos e segundo os PCGA dos EUA e investigaram como, e se as diferenças 
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estavam associadas com os preços e a rendibilidade das acções de empresas domiciliadas no 

RU, Austrália e Canadá mas cotadas nos EUA. Barth e Clinch (1996) investigaram então de 

que forma os diferentes métodos contabilísticos reflectem informação usada pelos 

investidores na formação do preço das acções. A amostra incluiu todas as empresas do RU, 

Austrália e Canadá de 1985 a 1991, que transaccionaram acções nos mercados 

regulamentados dos EUA, que fizeram parte da base de dados Compustat’s Global Vantage e 

apresentaram o modelo F-20 ou uma reconciliação entre os PCGA domésticos e os EUA no 

relatório anual. Assim, para a análise das diferenças do resultado líquido foram encontradas 

98, 22 e 229 observações do RU, da Austrália e do Canadá, respectivamente, enquanto para a 

análise das diferenças do capital próprio foram encontradas 139 e 36 observações de empresas 

do RU e da Austrália (as empresas canadianas não são obrigadas a apresentar uma 

reconciliação do capital próprio), respectivamente. Barth e Clinch (1996) começaram por 

estimar a equação apresentada no Quadro 3.6, para concluir que se o coeficiente 
2

α diferisse 

de forma significativa de zero isso indicava que o agregado das diferenças do resultado 

líquido (ou equivalentemente o resultado líquido na base dos PCGA dos EUA) providenciava 

poder explicativo incremental ao resultado líquido na base dos PCGA domésticos. Ou seja, se 

a diferença reflectisse informação usada pelo investidor na definição do preço das acções mas 

que não tenha resultado dos PCGA domésticos, esperava-se que o coeficiente fosse positivo, 

senão, esperava-se que fosse zero. Contudo, poderá acontecer que mesmo que os números 

resultantes de um método contabilístico sejam relevantes para o investidor, poderão não estar 

reflectidos no preço (rendibilidade) das acções por não serem fiáveis. Dos resultados obtidos 

Barth e Clinch (1998) concluíram que: 

a. O resultado líquido na base dos PCGA domésticos para os três países está correlacionado 

significativamente com a informação usada pelos investidores na definição da 

rendibilidade das acções. 

b. A diferença entre os resultados na base dos PCGA dos EUA e domésticos (e de forma 

equivalente o resultado líquido na base dos PCGA dos EUA) providencia poder 

explicativo incremental ao resultado líquido na base dos PCGA domésticos para empresas 

do RU e australianas, mas não para as canadianas. 

c. A análise dos componentes das diferenças entre os resultados líquidos na base dos PCGA 

dos EUA e domésticos permitiu concluir que: 

c1. As diferenças no goodwill e outras (que incluem várias diferenças não discriminadas) 

têm poder significativo na explanação da rendibilidade das acções nas empresas do RU 

e australianas. 
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c2. As diferenças nos impostos diferidos no RU e na revalorização na Austrália são 

também significativas. 

c3. As diferenças de revalorização, capitalização de juros e transposição de moeda 

estrangeira de empresas do RU; impostos diferidos de empresas australianas; e 

benefícios de reforma de empresas do RU e australianas não têm poder explicativo 

significativo. 

c4. Para as empresas canadianas as diferenças não têm qualquer poder explicativo. 

 

Quadro 3.6 Estudo do valor relevante no resultado líquido dos PCGA dos EUA e fora dos EUA 

de empresas do RU, Austrália e Canadá cotadas nos EUA de Barth e Clinch (1996) 

Modelo de 

regressão 

 
itDIFitDOMitit NINIRET l+++= 210 ααα , em que i são empresas e t são anos.  

Para análise das diferenças contabilísticas individuais foi estimada a seguinte 

equação: it

j

jitjDOMitit ITEMNINIRET l+++= ∑
=

9

2
10 _γγγ . 

Variável 

dependente 

 
Rendibilidade (RET) das acções três meses após fecho. 

Variáveis 

independentes 

 − Resultado líquido na base dos PCGA domésticos ( DOMNI ) dividido pelo 

preço do início do período. 

− Diferença entre o resultado líquido na base dos PCGA dos EUA e o resultado 

líquido na base dos PCGA domésticos ( DIFNI ) dividido pelo preço do início 

do período. 

 

No sentido de responderem às mesmas questões mas através do capital próprio Barth e Clinch 

(1996) estimaram a equação constante do Quadro 3.7 e com base nos resultados e concluíram 

que: 

a. O capital próprio na base dos PCGA domésticos providencia poder explicativo 

significativo para as diferenças nos PCGA. 

b. A diferença entre os capitais próprios baseados em PCGA dos EUA e domésticos (e de 

forma equivalente o capital próprio na base dos PCGA dos EUA) providencia poder 

explicativo para o preço das acções de empresas do RU e australianas, incremental aos 

PCGA domésticos. 

c. As diferenças no capital próprio do goodwill, revalorização, impostos diferidos e 

benefícios de reforma providenciam poder significativo incremental aos PCGA 

domésticos na explicação do preço das acções. 
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Quadro 3.7 Estudo do valor relevante no capital próprio dos PCGA dos EUA e fora dos EUA de 

empresas do RU, Austrália e Canadá cotadas nos EUA de Barth e Clinch (1996) 

Modelo de 

regressão 

 
itDIFitDOMitit SESEPRICE µβββ +++= 210 , em que i são empresas e t são 

anos. Para incluir a análise das diferenças contabilísticas individuais a equação 

passa a ser: it

j

jitjDOMitit ITEMSESEPRICE µδδδ +++= ∑
=

8

2
10 _ . 

Variável 

dependente 

 
Preço das acções (PRICE). 

Variáveis 

independentes 

 − Capital próprio por acção na base dos PCGA domésticos DOMSE  dividido 

pelo número de American Depository Receipts (ADRs) (são títulos em vez de 

acções transaccionadas por empresas estrangeiras nos EUA). 

− Diferença entre o capital próprio por acção na base dos PCGA dos EUA e 

capital próprio por acção na base dos PCGA domésticos DIFSE , dividido 

pelo número de ADRs. 

 

Os resultados obtidos por Barth e Clinch sugerem várias inferências entre as quais: 

a. A amortização do goodwill na base dos PCGA do RU, da Austrália e dos EUA resulta em 

valores pequenos de gasto de amortização e o preço das acções agem como se o goodwill 

fosse um activo, mas a desconto relativamente a outros activos. 

b. A revalorização no RU não está positivamente correlacionada com a informação que os 

investidores usam para formarem o preço da acção. 

c. Nenhum método de contabilização de impostos sobre o rendimento do RU, do EUA e da 

Austrália reconhece passivos ou activos suficientes. 

d. Os métodos de contabilização dos benefícios de reforma numa base do regime do 

acréscimo reflectem informação usada pelo investidor. 

e. A capitalização dos custos com empréstimos obtidos não providencia qualquer poder 

explicativo adicional para as empresas do RU e australianas. 

f. Os PCGA usados nos EUA para as indústrias extractivas não têm poder explicativo 

incremental aos usados na Austrália. 

g. O reconhecimento imediato dos ganhos e perdas de conversão de moeda estrangeira em 

passivos e activos de longo prazo não têm poder explicativo incremental ao deferimento 

usado na Austrália. 
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3.3.3 – Motivos para revalorizar activos 

Brown e Finn (1980) sugerem que seria mais fácil responder à questão se a revalorização por 

si só afecta o preço de cotação das acções, se se compreendesse o porquê da revalorização 

(Brown et al, 1992). Assim, surgiram um conjunto de estudos com o objectivo de investigar 

quais as razões das empresas revalorizarem os seus activos. Brown et al. (1992) investigaram 

o porquê das empresas revalorizarem os seus activos fixos tangíveis quando se trata de um 

aumento. Não investigaram quando as reavaliações implicam uma redução desses activos. 

Assim, investigaram que variáveis relativas a custos contratuais, custos políticos e a 

assimetrias de informação poderiam explicar o porquê das empresas revalorizarem 

voluntariamente os seus activos fixos. Quanto a custos contratuais, a revalorização de activos 

fixos tangíveis afecta o rácio que relaciona o passivo com esses activos e que é usado em 

muitos contratos de empréstimos. Assim, é mais provável que uma empresa com contratos de 

empréstimos e rácios altos de passivo em relação a activos fixos tangíveis reavalie. Quanto a 

custos políticos, a grande visibilidade das grandes empresas faz com publiquem resultados 

mais baixos para que não sejam obrigadas ou incentivadas a afectar recursos, e isto consegue-

se por exemplo com a revalorização, porque ao aumentarem as depreciações de períodos 

futuros também diminuem os resultados futuros sem afectarem os fluxos de caixa. Há 

determinadas indústrias mais sujeitas a greves e a reivindicações e para evitarem pressões 

sobre os salários reavaliam os seus activos para também diminuírem os resultados futuros. A 

assimetria de informação pode implicar a revalorização de activos para evitar gastos 

financeiros maiores e permitir a opção por novos projectos mais lucrativos, o que acontecerá 

provavelmente mais amiúdes vezes em períodos inflacionistas, e para evitar compras hostis, 

porque assim evitam-se assimetrias de informação quanto ao valor dos activos. 6  Duas 

amostras de empresas com acções cotadas foram usadas por Brown et al. (1992), uma para 

um período de elevada inflação (1974 a 1977) e outra para um período de baixa inflação 

(1984 a 1986) tendo concluído que: 

a. Quanto maior for o rácio debt to equity, mais perto estiverem de violar as condições 

contratuais de empréstimos, mais propriedades detiverem, maiores forem, mais as 

empresas reavaliam (variáveis relativas a custos contratuais e políticos). 

b. As empresas que declaram a emissão de bónus e que estão para ser compradas hostilmente 

são as que mais provavelmente reavaliam (variáveis relativas a assimetria de informação). 

 

                                                 
6 A assimetria de informação ocorre quando uma das partes tem informação que a outra parte não possui. 
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No todo os resultados suportam os argumentos de que as empresas reavaliam para evitar a 

violação dos contratos de empréstimos, para efeitos de evitar assimetrias de informação e para 

evitar custos políticos. 

 

Henderson e Goodwin (1992) colocaram em causa a revalorização efectuada pelas empresas 

australianas, em virtude do sistema contabilístico se basear no custo histórico (critério 

objectivo e verificável) e a revalorização se basear no justo valor. Para os autores as possíveis 

razões para as empresas australianas revalorizarem são: 

a. Providenciarem um lucro mais baixo e mais realista (porque a revalorização aumenta em 

períodos futuros as depreciações e assim diminuem os resultados futuros). 

b. Providenciarem informação no balanço mais significativa. 

c. Criarem uma reserva a partir da qual podem ser emitidos bónus de acções. 

d. Melhorarem o valor de activos por acção e aumentarem o preço das acções. 

e. Melhorarem o rácio de passivo em relação ao activo. 

f. Um resultado de um comportamento oportunista por parte dos gestores. 

 

Ao analisarem os motivos atrás para as empresas revalorizarem concluíram (ou acharam) que: 

a. Não é consistente com o comportamento das empresas o argumento de que uma das 

razões para as empresas revalorizarem é para tornarem mais correcto o resultado excessivo. 

b. Como a revalorização não é sistemática e não inclui todos os activos não correntes, o uso 

do justo valor como razão para uma apresentação verdadeira e apropriada (true and fair 

view) não faz sentido. 

c. O uso do ganho de revalorização para a emissão de novas acções como bónus deixou de 

fazer sentido (pelo menos na Austrália e na data do estudo) porque passaram a ser 

tributadas como os dividendos e os ganhos na venda também passaram a ser tributados. 

d. Os ganhos de revalorização não implicam aumentos no preço de cotação das acções 

(segundo os autores e na base dos estudos publicados até essa data). 

e. A redução do rácio do passivo e activo não melhora a capacidade de endividamento da 

empresa porque quando incluído no contrato de empréstimo, o mutuante já considera essa 

possibilidade das empresas revalorizarem. 

f. Comportamentos oportunistas dos gestores não são razões para revalorizar porque o seu 

pacote remuneratório está normalmente relacionado com a mensuração do desempenho 

nomeadamente através de lucros e taxas de retorno, e a revalorização diminui os 

resultados futuros. 



 84 

 

Para Henderson e Goodwin (1992) apesar das diversas motivações em revalorizar, no actual 

sistema contabilístico baseado no custo histórico tal não faz sentido. Assim, mantendo o custo 

histórico apenas se podem divulgar os justos valores. Caso se considere que se deve usar o 

justo valor todo o sistema contabilístico deve ser alterado. 

 

Whittred e Chan (1992) providenciaram uma primeira análise preliminar do problema das 

reavaliações usando uma estrutura conceptual de custos contratuais. Durante o período de 

1949 a 1972 as empresas australianas com acções cotadas que revalorizaram eram apenas de 

7,4 por cento enquanto no período de 1972 a 1985 já eram de 23,8 por cento. O argumento 

para este aumento é de que a revalorização providencia um mecanismo barato para reduzir um 

problema de subinvestimento. Whittred e Chan (1992) argumentam que a revalorização 

proporciona uma forma mais barata e menos demorada para aumentar a capacidade de pedir 

dinheiro emprestado em vez de renegociar os seus contratos de empréstimo para poder pedir 

mais dinheiro. Whittred e Chan (1992) concluíram que as empresas com contratos de 

empréstimos e limitações explícitas na sua capacidade de endividamento estão mais 

propensas a revalorizar, em particular se tiverem um rácio de passivo e activo muito elevado. 

Também notaram que as empresas que reavaliam têm maior oportunidade de crescimento do 

que aquelas que não reavaliam.  

 

Cotter e Richardson (2002) examinaram as diferenças na fiabilidade entre a determinação do 

justo valor pelos directores ou por um perito independente para diferentes classes de activos 

não correntes.7 A análise foi limitada apenas para a revalorização que aumentaram o valor dos 

activos. Pressupõe-se que os avaliadores independentes providenciam estimativas de activos 

menos optimistas (mais fiáveis) do que os directores. Esta assumpção deve-se à 

independência dos avaliadores externos e de que as empresas têm incentivos para inflacionar 

os valores dos activos. A mensuração da fiabilidade da revalorização envolveu o exame da 

extensão em que a revalorização que aumentou o valor dos activos foi subsequentemente 

revertida diminuindo o ganho da revalorização. Na primeira fase de análise Cotter e 

Richardson (2002) descobriram que as estimativas de revalorização determinadas 

internamente são mais para activos intangíveis identificáveis, instalações e equipamentos do 

                                                 
7  Os directores têm um conhecimento particular do activo e sabem como o mesmo é usado enquanto os 

avaliadores independentes têm a experiência na estimação de valores para activos. 
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que para terrenos e construção, porque estas classes de activos têm um maior grau de 

especificidades. Cotter e Richardson (2002) também concluíram que: 

a. As empresas com menos membros independentes têm uma maior propensão a usar peritos 

independentes na revalorização. 

b. A revalorização cujo justo valor foi determinado por peritos independentes é mais fiável 

do que aquele que foi determinado pelos directores, excepto para instalações e 

equipamentos.8 

 

Também Courtenay e Cahan (2004) examinaram se o valor relevante da revalorização de 

activos não correntes depende do nível de endividamento. No fundo o que está mais uma vez 

em causa é se o motivo para revalorizar é oportunista ou para reduzir assimetrias de 

informação. Para as empresas com rácios debt to equity elevados o mercado pode acreditar 

que a revalorização foi feita para inflacionar os activos e o capital próprio e assim reduzir o 

rácio, reflectindo a revalorização uma decisão oportunista. Com base numa regressão que 

relaciona a rendibilidade das acções com o resultado líquido, variações no resultado líquido e 

revalorização corrente de activos não correntes, concluíram que a revalorização está 

significantemente relacionada com a rendibilidade das acções para empresas com níveis de 

endividamento baixos. Contudo, não encontraram qualquer evidência de que a revalorização 

tenha valor relevante quando as empresas tenham níveis elevados de endividamento. Estas 

conclusões suportam a visão de que os investidores reagem de forma diferente à revalorização 

dependendo da forma como se apercebem da credibilidade da informação. Isto significa que o 

mercado encara a revalorização feita por empresas com níveis de endividamento baixos como 

sendo para reduzir assimetrias de informação e assim os custos de agência, enquanto encara a 

revalorização feita por empresas com níveis elevados de endividamento como sendo 

oportunistas.  

 

No Quadro 3.8, apresentam-se as principais características dos estudos referidos, no que 

respeita à amostra e desenho de investigação. 

 

                                                 
8 A fiabilidade como já referido foi determinada examinando a extensão de reavaliações que posteriormente 

reverteram. 
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Quadro 3.8 Características dos estudos das motivações para a revalorização 

Estudos  Amostra  Desenho da investigação 

Brown et al. (1992) 

 204 reavaliações para o 

período de 1974 a 1977 e 206 

reavaliações para o período de 

1984 a 1986 de empresas 

australianas. 

 Uso de estatística univariada testando a relação entre as variáveis para a revalorização e a não revalorização 

e a análise PROBIT.  

Henderson e 

Goodwin (1992) 

 ---  --- 

Whittred e Chan 

(1992) 

 160 reavaliações e 469 que 

não revalorizaram de 

empresas australianas do 

período de 1980 a 1984. 

 Análise univariada cronológica e seccional relacionando a revalorização de activos com a existência de 

limitações ao endividamento, alavanca financeira, oportunidades de crescimento e reservas de caixa. 

Cotter e Richardson 

(2002) 

 Empresas australianas com 

225 reavaliações. 

 Regressão linear mas a estimação foi calculada usando um modelo probit.  

Courtenay e Cahan 

(2004) 

 Empresas australianas com 

225 reavaliações. 

 Regressão linear mas a estimação foi calculada usando um modelo probit.  
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3.3.4 – Revalorização e desempenho futuro 

Neste ponto vamos analisar os estudos que relacionaram ou tentaram encontrar um grau de 

associação entre a revalorização de balanço (valor da revalorização no capital próprio) e 

corrente (ganho da revalorização) e o desempenho futuro, medido através do preço 

(rendibilidade) das acções, da estimativa de valor não baseada no mercado, dos fluxos de 

caixa operacionais futuros e dos resultados operacionais futuros. Easton et al. (1993) 

estudaram as práticas de revalorização de empresas australianas durante um período de dez 

anos a começar em 1981 através da sua associação com o preço (rendibilidade) das acções. 

Para além da análise do grau de associação entre a informação contabilística e as mensurações 

de mercado, foram analisadas as demonstrações financeiras e foi efectuado um inquérito aos 

chief financial officers (CFO). Para a realização do estudo a amostra consistiu em 100 

empresas australianas mineiras e industriais com dados de 1981 a 1990. Do inquérito 

telefónico realizado a 65 empresas, 45 por cento dos CFO responderam que a primeira 

primária motivação para a revalorização é a apresentação verdadeira e apropriada de 

demonstrações financeiras. A segunda primária motivação (40 por cento) foi a necessidade de 

diminuir o rácio debt to equity. Se a revalorização reflectir alterações de valor que sejam 

também percebidas pelo mercado (e assim incorporadas no preço das acções), o rácio price 

book value estará mais próximo de um quando a revalorização for incluída no capital próprio 

a valor contabilístico do que quando esta for excluída, e terá também uma menor variância. O 

modelo do price book value é o que consta do Quadro 3.9 e baseia-se no modelo teórico de 

Ohlson. Os resultados da aplicação do modelo permitiram a Easton et al. (1993) concluir que: 

a. A inclusão da revalorização no valor contabilístico do capital próprio resulta num melhor 

alinhamento entre o valor de mercado e o valor contabilístico. 

b. A actividade de revalorização é maior quanto maior for o desalinhamento entre o valor de 

mercado e o valor contabilístico. 

c. A regressão do price book value suporta a noção de que o goodwill capturado pelo rácio 

price book value, excluindo a reserva de revalorização, é também capturado pelo return on 

equity (ROE) (rendibilidade dos capitais próprios). 

d. Quer a revalorização de balanço ou corrente (ganho (perda)) são variáveis com grande 

poder explicativo para o goodwill. 
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Quadro 3.9 Modelo do price-to-book value para análise da associação entre revalorização e 

preço das acções de empresas australianas de Easton et al. (1993) 

Modelo de 

regressão 
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tt

jt

jt

BV

RR

BV

E

BV

P
νφφφ +++= , em que j são empresas e t são anos.  

Variável 

dependente 

 
Preço das acções (P). 

Variáveis 

independentes 

 − Resultado líquido por acção (E). 

− Capital próprio contabilístico por acção menos a reserva de revalorização 

(BV). 

− Reserva de revalorização (RR). 

− Ganho de revalorização por acção (RRI). 

 

Na medida em que a análise do rácio price book value está centrada na extensão em que a 

revalorização alinha capital próprio a valor contabilístico com o capital próprio a preço de 

mercado, mas não considera em que medida os PCGA australianos reconhecem alterações de 

valor de forma atempada, Easton et al. (1993) também analisaram a relação entre a 

rendibilidade das acções e os resultados, adicionando os aumentos líquidos da revalorização 

(que são um ganho). O modelo usado consta do Quadro 3.10. Se as alterações da 

revalorização não resultarem de reavaliações efectuadas atempadamente, os ganhos da 

revalorização não terão poder explicativo para a rendibilidade. Assim, Easton et al. (1993) 

concluíram que: 

a. A correlação entre os resultados incluindo o ganho (perda) de revalorização e a 

rendibilidade das acções é geralmente inferior à correlação entre apenas os resultados e a 

rendibilidade das acções, o que sugere que os ganhos (perdas) de revalorização tendem a 

adicionar ruído aos resultados. 

b. Os resultados obtidos providenciam alguma evidência de que os ganhos (perdas) de 

revalorização não capturam alterações de valor nos activos nos períodos em que estes 

ocorrem.  
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Quadro 3.10 Modelo de rendibilidade para análise da associação entre revalorização e 

rendibilidade das acções de empresas australianas de Easton et al. (1993) 

Modelo de 

regressão 
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, em que j são 

empresas e t são anos.  

Variável 

dependente 

 
Rendibilidade das acções (R), determinada por: 11 /)( −−−+ jtjtjtjt PPdP . 

Variáveis 

independentes 

 − Resultado líquido por acção (E). 

− Variação do resultado líquido por acção (∆E). 

− Preço por acção (P). 

− Ganho de revalorização por acção (RRI). 

− Ganho de revalorização por acção (∆RRI). 

 

Easton et al. (1993), aplicaram as regressões do Quadro 3.9 e do Quadro 3.10, para sub 

amostras baseadas no rácio debt to equity, porque rácios debt to equity baixos são uma das 

principais razões para as empresas revalorizarem os seus activos. A amostra foi então dividida 

em grandes e pequenos rácios debt to equity e grandes e pequenas alterações no rácio debt to 

equity. Dos testes conclui-se que as reavaliações são particularmente informativas quando o 

nível do passivo ou de alterações no passivo são elevadas, e quando o valor ou alterações de 

valor da revalorização são elevadas. Os resultados são consistentes com a ideia de que as 

reavaliações são relevantes e atempadas quando as empresas estão a alterar o nível do rácio 

debt to equity e quando têm um valor relativamente elevado de revalorização de balanço. 

 

Barth e Glinch (1998) investigaram de que forma a relevância e a fiabilidade da revalorização 

difere ao longo dos diversos tipos de activos fixos (activos fixos tangíveis, activos intangíveis 

e investimentos financeiros) de empresas australianas. Também investigaram de que forma a 

relevância e a fiabilidade diferem se a determinação do valor da revalorização for 

determinado pela gestão ou por um avaliador independente. As inferências foram baseadas na 

relação de associação entre os valores dos vários activos reavaliados e o preço das acções e 

uma estimativa de valor da empresa não baseada no mercado, a qual foi determinada com 

base em estimativas de lucros de analistas. Para o efeito a amostra incluiu 350 empresas 

australianas cotadas para o período de 1991 até 1995. A amostra foi dividida em empresas não 

financeiras, financeiras e mineiras. Numa primeira fase Barth e Glinch (1998) começaram por 

investigar a capacidade das quantias das demonstrações financeiras (capital próprio e 
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resultados) em explicar o preço das acções, tendo usado o modelo teórico de Ohlson (1995) 

conforme Quadro 3.11 e concluíram que:  

a. Em termos de classes de activos e tal como esperado na base de anteriores investigações 

do justo valor de activos financeiros, a revalorização de investimentos financeiros está 

associada consistentemente e de forma significativa com o preço das acções, excepto para 

investimentos de empresas não financeiras quando se trata de investimentos em empresas 

associadas. 

b. A revalorização de activos intangíveis está consistente e significativamente associada com 

o preço das acções, contrariando o ponto de vista de que as estimativas de justo valor 

destes activos não são fiáveis. 

c. Quanto aos activos fixos tangíveis as conclusões são menos consistentes. O valor 

agregado da revalorização de activos fixos tangíveis é consistente e significativamente 

associado com o preço das acções para todas as três indústrias. Contudo, enquanto a 

revalorização de terrenos e equipamentos tem valor relevante para empresas mineiras, está 

insignificantemente relacionado com os preços das acções para empresas não financeiras e 

significativamente relacionado mas de forma negativa com os preços das acções para 

empresas financeiras. A revalorização de propriedades só está significativamente 

associada com o preço das acções para empresas financeiras que não sejam bancos. 

d. É indiferente que a determinação do valor de revalorização seja feita pela gestão ou por 

um avaliador independente. 

e. A revalorização não atempada dos activos não eliminou o valor relevante das quantias de 

revalorização. 
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Quadro 3.11 Relação entre revalorização e preços das acções na Austrália (Barth e Clinch, 1998) 

Modelo de 

regressão 
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´
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Variável 

dependente 

 
Preço das acções (P). 

Variáveis 

independentes 

 − Resultado líquido por acção (NI). 

− Capital próprio contabilístico por acção (BVE). O capital próprio 

contabilístico foi dividido em capital próprio (BV) e custo (C) mais 

reavaliações (R) dos activos e estes em investimentos (I), activos fixos 

tangíveis (P) e activos fixos intangíveis (IN) da seguinte forma: 

− RINCINRPCPRICIBV ______ ++++++ . 

− Também foi acrescentado uma variável com o valor das reavaliações 

(ganhos ou perdas) que tenham sido apenas divulgadas em notas mas não 

reconhecidas nas demonstrações financeiras (D). 

− A equação passou a ser: 

RPCPRICIDNIBVP ____ 76543210 οοοοοοοο +++++++=

εοο +++ RINCIN __ 98
. 

− As variáveis 0ω e itϖ servem para capturar a parte do preços das acções não 

explicados pelo capital próprio contabilístico e resultado líquido. 

 

Tal como sugerido por Bernard (1993), Barth e Clinch (1998) usaram como medida de valor 

de empresa uma estimativa não baseada no mercado e determinada com base nas estimativas 

de lucros de analistas. Assim, a equação usada foi também a do Quadro 3.11 com a única 

diferença de que a variável dependente deixa de ser o preço das acções e passa a ser o valor 

determinado pelo valor presente dos lucros futuros esperados pelos analistas mais o valor 

presente dos dividendos. As conclusões através do uso de estimativas de valor da empresa não 

baseadas no mercado geralmente corroboram as conclusões atrás referidas com base no uso 

do preço das acções, contudo apresentam algumas inconsistências: 

a. A revalorização de balanço de activos fixos tangíveis para empresas não financeiras está 

negativamente associada com o valor da empresa não estimado pelo mercado e 

positivamente associado com os preços. 

b. A revalorização de balanço de investimentos financeiros e de activos fixos tangíveis para 

empresas financeiras estão insignificantemente associadas com o valor do capital próprio 

não estimado pelo mercado e mas positivamente associados com os preços. 

 



 92 

Como Barth e Clinch (1998) não conseguiram desagregar os activos reavaliados em custo 

histórico e ganho de revalorização, não puderam estabelecer o valor incremental das quantias 

reavaliadas. Para providenciarem evidência sobre essa questão e para investigar se a 

revalorização é atempada, Barth e Clinch (1998) relacionaram a rendibilidade das acções com 

os valores correntes de reavaliações (ver Quadro 3.12) e apesar de encontraram nalguns casos 

uma relação significativa entre a revalorização corrente e a rendibilidade das acções, 

sugerindo que as reavaliações são valor relevante e atempadas, verificaram-se algumas 

inconsistências: 

a. A revalorização corrente de empresas não financeiras não está significativamente 

relacionada com a rendibilidade das acções o que já acontece com empresas financeiras e 

mineiras.  

b. A revalorização de investimentos financeiros está positiva e significativamente associada 

com a rendibilidade das acções para as empresas não financeiras e financeiras enquanto a 

revalorização de activos fixos tangíveis apenas está positiva e de forma significativa 

associada com a rendibilidade das acções de empresas mineiras. 

 

Quadro 3.12 Relação entre revalorização corrente e rendibilidade das acções de empresas 

australianas de Barth e Clinch (1998) 

Modelo de 

regressão 
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são anos.  

Variável 

dependente 

 
Rendibilidade das acções (RET), determinada por: 11 /)( −−−+ itititit PPDP . 

Variáveis 

independentes 

 − Resultado líquido por acção (NI). 

− Variação do resultado líquido por acção (∆NI). 

− Ganhos (perdas) de revalorização do período corrente (R) por classes de 

activos (investimentos (I), activos fixos tangíveis (P) e activos fixos 

intangíveis (IN)). 

− Ganhos (perdas) de revalorização do período corrente reconhecidos na 

demonstração dos resultados (RPL) por classes de activos. 

 

O estudo empírico de Aboody et al. (1999) relaciona a revalorização com os resultados 

operacionais futuros e fluxos de caixa futuros, como também com o preço (rendibilidade) das 

acções. Assim, proporciona evidência directa da relação entre a revalorização e o desempenho 
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operacional futuro, o que só indirectamente era proporcionado relacionando a revalorização 

com o preço ou rendibilidade das acções. O preço (rendibilidade) incorpora não apenas as 

expectativas dos investidores acerca do desempenho operacional futuro como também o efeito 

das decisões de investimento e de financiamento. Para saber se a revalorização está 

positivamente associada com o desempenho futuro, Aboody et al. (1999) estimaram a relação 

entre a revalorização corrente de activos fixos de empresas do RU de 1983 a 1995 e alterações 

no desempenho operacional durante os três anos subsequentes. O desempenho futuro foi 

definido alternativamente como fluxo de caixa operacional e resultado operacional, antes de 

depreciação, de amortização e de ganhos na disponibilização de activos. Nos testes baseados 

no mercado, foi estimada a relação entre o preço das acções e a revalorização de balanço, 

resultado líquido e valor contabilístico do capital próprio. Também foi testada a relação entre 

os ganhos correntes de revalorização e a rendibilidade das acções, para verificar se os 

investidores se apercebem que as reavaliações são atempadas, porque a revalorização de 

activos é uma opção da gestão. Como Easton et al. (1993) no inquérito que realizaram a CFO 

concluíram que a segunda primária motivação para a revalorização é a do rácio debt to equity, 

Aboody et al. (1999) estimaram a sua equação permitindo que o coeficiente da revalorização 

varie em função do rácio debt to equity. O período de análise foi de 1983 a 1995 relativo a 

738 empresas e os dados foram obtidos através da Datastream International e directamente 

das demonstrações financeiras. Durante esse período a norma em vigor era a Statement of 

Standard Accounting Practice (SSAP) 12 Accounting for Depreciation.9 

 

No Quadro 3.13 apresenta-se o desenho da investigação relacionando a revalorização com o 

desempenho futuro, sendo este medido através dos resultados operacionais e fluxos de caixa 

operacionais, tendo Aboody et al. (1999) concluído o seguinte: 

a. Em todos os três períodos o coeficiente do ganho da revalorização é significativamente 

positivo, providenciando forte evidência de que a revalorização corrente está 

positivamente associada com o desempenho futuro (mensurado através de resultados 

operacionais). 

b. Consistentemente com a conclusão anterior, a revalorização corrente está positivamente 

associada com alterações dos fluxos de caixa operacionais 

 

                                                 
9 Uma diferença significativa entre a SSAP 12 e a norma actual (FRS 15) analisada na secção anterior, é o 

reconhecimento na demonstração dos resultados do saldo restante da reserva de reavaliação pela 
disponibilização do activo (não permitido pela FRS 15). 
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Quadro 3.13 Relação entre a revalorização e futuros resultados operacionais/fluxos de caixa no 

RU (Abbody et al., 1999) 

Modelo de 

regressão 
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Variável 

dependente 

 − Variação no resultado operacional nos próximos três períodos (∆OPINC), 

determinados pela diferença entre o resultado operacional no período t+τ e 

resultado operacional no período t, em que τ pode ser um, dois e três. O 

resultado operacional é o resultado antes de juros, impostos sobre o 

rendimento, depreciação e amortização e ganhos líquidos na disponibilização 

de activos fixos. 

− Variação no fluxo de caixa operacional (∆CFO) nos próximos três períodos. 

Variáveis 

independentes 

 − Ganho de revalorização do período (REV) a dividir pelo valor de mercado do 

capital próprio de abertura. 

− Variação no resultado operacional do período t-1 a t (∆OPINC), a dividir pelo 

valor de mercado do capital próprio de abertura, para controlar as 

propriedades cronológicas dos lucros que podem afectar os resultados 

operacionais futuros. 

− Variação nos fluxos de caixa operacionais (∆CFO), a dividir pelo valor de 

mercado do capital próprio de abertura. 

− Rácio market-to-book (MB), em que o valor contabilístico do capital próprio 

exclui as reavaliações, serve para controlar os efeitos de risco e crescimento. 

− Variação do capital operacional (WC), a dividir pelo valor de mercado do 

capital próprio de abertura. A inclusão desta variável deve-se à associação 

muito significativa entre os fluxos de caixa operacionais e o capital 

operacional (activos e passivos operacionais resultantes do regime do 

acréscimo). 

− Logaritmo do total de activos de fecho (ASSETS), excluindo a revalorização 

de balanço, serve para controlar os efeitos de dimensão. 

− Para controlar a possibilidade de omissão de algum efeito macroeconómico 

específico no tempo (por exemplo, alterações no valor das propriedades) a 

regressão vai variar ao longo dos períodos. 

− O indicador variável YR será igual a um se a observação for do período Y e 

zero caso contrário. 



 95 

 

Seguindo outros estudos, Aboody et al. (1999) também fizeram testes na base do mercado 

usando o preço e a rendibilidade das acções. A regressão do Quadro 3.14 é baseada no 

modelo de valorização de Ohlson (1995), em que se permite que o coeficiente do valor 

contabilístico do capital próprio varie da revalorização para o total dos outros elementos do 

capital próprio. Devido à discrição da gestão quanto à revalorização e para verificar se a 

revalorização é atempada Abbody et al. (1999) analisaram também a relação entre a 

revalorização corrente e a rendibilidade das acções (ver Quadro 3.15). Como previsto a 

revalorização de balanço está positiva e significantemente relacionada com os preços das 

acções e a revalorização corrente também está positiva e significantemente associada com a 

rendibilidade das acções, traduzindo que pelo menos uma parte das alterações de valor dos 

activos é reflectida pela revalorização. 

 

Quadro 3.14 Associação entre o preço das acções e a revalorização de balanço de empresas do 

RU (Abbody et al., 1999) 

Modelo de 

regressão 

 
∑ ∑
= =

+++++=
95

83 1
43210 _

Y

N

F

titititiFtiFtiYti BVPSEPSBALREVFIRMYRPRICE ξλλλλλ , em que 

i são empresas, t são anos e N o número da empresa na amostra. 

Variável 

dependente 

 
− Preço das acções três meses após fecho (PRICE). 

Variáveis 

independentes 

 − Revalorização no balanço (REA_BAL) a dividir pelo número de acções. 

− Resultado das operações continuadas por acção (EPS). 

− Valor do capital próprio por acção excluindo a revalorização (BVPS). 

− Para controlar a possibilidade de omissão de algum efeito macroeconómico 

específico no tempo (por exemplo, alterações no valor das propriedades) a 

regressão vai variar ao longo dos períodos. O indicador variável YR será igual 

a um se a observação for do período Y e zero caso contrário. 

− Para diminuir dependências residuais no tempo e controlar variáveis omitidas 

específicas das empresas a regressão inclui intercepções específicas das 

empresas. A variável FIRM será um para a empresa F e zero no caso 

contrário. 
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Quadro 3.15 Associação entre a rendibilidade das acções e a revalorização corrente de empresas 

do RU (Abbody et al., 1999) 

Modelo de 

regressão 

 
∑
=

++∆+++=
95

83
3210

Y

titititiyTIYti NINIrevYRRETURN ηλγγγ , em que i são empresas, t são 

anos e N o número da empresa na amostra. 

Variável 

dependente 

 − Rendibilidade das acções (RETURN) calculada através: 

1

1

−

−−

t

tt

PRICE

PRICEPRICE
, sendo o preço das acções o de três meses após fecho. 

Variáveis 

independentes 

 − Revalorização corrente (REV) a dividir pelo valor de mercado do capital 

próprio de abertura. 

− Resultado líquido (NI) a dividir pelo valor de mercado do capital próprio de 

abertura. 

− Variação do resultado líquido (∆NI) a dividir pelo valor de mercado do 

capital próprio de abertura. 

− Para controlar a possibilidade de omissão de algum efeito macroeconómico 

específico no tempo (por exemplo, alterações no valor das propriedades) a 

regressão vai variar ao longo dos períodos. O indicador variável YR será igual 

a um se a observação for do período Y e zero caso contrário. a dividir pelo 

valor de mercado do capital próprio de abertura. 

 

Os resultados do estudo de Aboody et al. (1999) indicam que a revalorização está associada 

com o desempenho operacional futuro, e que pelo menos uma parte é atempada. Os resultados 

também indicam que motivações diferentes para a revalorização podem afectar a relação entre 

a revalorização e o desempenho futuro, assim, empresas com valores elevados do rácio debt 

to equity têm uma fraca associação entre a revalorização e desempenho futuro, porque o 

objectivo da revalorização não é a apresentação de uma imagem verdadeira e apropriada. 

 

No Quadro 3.16, apresentam-se as principais características dos estudos acerca da 

revalorização e sua relação com o desempenho futuro e no Quadro 3.17 apresentam-se numa 

base de divisão de áreas de estudo (quando se trata de estimativas de justo valor e não da sua 

divulgação), a amostra e os respectivos autores. 
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Quadro 3.16 Características resumo dos estudos de revalorização e desempenho futuro 

Estudos  Desenho da investigação  Conclusões 

Easton et al. (1992) 

 Uma regressão que relaciona o rácio price 

book value com resultados e revalorização 

de balanço e correntes. Uma outra 

regressão que relaciona a rendibilidade de 

acções com resultados e suas alterações e a 

revalorização corrente bem como também 

com as suas alterações.  

 Apesar da análise período a período poder ser afectada pelas correlações de corte 

seccional nos residuais e as inferências da média dos coeficientes ser baseada apenas 

em estimativa, os resultados sugerem que a revalorização de balanço e o seu aumento 

são variáveis explicativas significativas para o goodwill. Quanto à revalorização 

corrente e suas alterações, os coeficientes são apenas significativos para dois dos 

nove períodos, providenciando alguma evidência de que a revalorização corrente não 

captura as alterações de valor dos activos no período em que elas ocorrem. 

Barth e Clinch (1998) 

 Regressões que relacionam o preço 

(rendibilidade) das acções e estimativas de 

valor não baseadas no mercado com 

valores contabilísticos, tendo a 

revalorização sido separada e analisada por 

classes de activos e tipos de empresas.  

 Os resultados da equação do preço permitem concluir que a revalorização de balanço 

é valor relevante. Os resultados da equação do capital próprio estimado reflectem 

algumas inconsistências: a revalorização de balanço de activos fixos tangíveis está 

negativamente associada para empresas não financeiras; e a revalorização de balanço 

de investimentos financeiros e de activos fixos tangíveis estão insignificantemente 

associadas para empresas financeiras. Os resultados da equação da rendibilidade das 

acções são muito menos satisfatórios, não confirmando os resultados da equação do 

preço das acções ou para parte das empresas ou para parte das classes dos activos. 

Aboody et al. (1999) 

 Regressões que relacionam o preço 

(rendibilidade) das acções, resultados 

operacionais de três períodos seguintes 

com valores contabilísticos.  

 Medindo o desempenho operacional futuro através das alterações dos resultados 

operacionais (fluxos de caixa operacionais) de um, dois e três períodos seguintes, 

verifica-se que a revalorização corrente está positivamente associada com o 

desempenho futuro. Repetindo os resultados usando como medida do desempenho o 

preço e a rendibilidade, verifica-se que a revalorização de balanço e corrente está 

associada com os mesmos. 
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Quadro 3.17 Área de estudo e autores 

Área do Estudo  Amostra  Autores 

Anúncio da revalorização e 

preço das acções. 

 32 empresas australianas e 34 

anúncios de reavaliações de 1960 a 

1970. 

 

Sharpe e Walker (1975). 

 232 empresas britânicas de 1964 a 

1973. 

 
Standish e Ung (1982). 

 143 reavaliações de empresas da 

Nova Zelândia de 1970 a 1979. 

 
Emanuel (1989) 

Reavaliações de empresas 

estrangeiras com acções 

emitidas em mercados dos 

EUA. 

 101 empresas de 19 países 

(excluindo o Canadá) com 467 

observações de 1981 a 1991. 

 
Amir et al. (1993). 

 

 55 empresas do RU, 16 empresas 

australianas e 242 empresas do 

Canadá, de 1985 a 1991. 

 

Barth e Clinch (1996). 

Motivações da gestão. 

 204 mais 206 empresas cotadas 

australianas para os períodos 1974-

7 e 1984-6, respectivamente. 

 

Brown et al. (1992). 

 …  Henderson e Goodwin 

(1992). 

 

 200 empresas australianas cotadas  

para os períodos 1980-4. 

 Whittred and Chan 

(1992). 

 

 100 empresas australianas cotadas 

para os períodos de 1981 a 1999. 

 
Cotter (1997). 

Quantia das reavaliações e 

desempenho futuro  

 72 empresas australianas de 1981 a 

1990. 

 
Easton et al. (1993). 

 350 empresas australianas de 1991 

a 1995. 

 
Barth e Clinch (1998). 

 Empresas britânicas de 1983 a 

1995. 

 
Aboody et al. (1999). 

 

Na próxima secção procede-se à definição das hipóteses de investigação tendo em vista a 

questão central do valor das revalorizações de activos fixos tangíveis bem como ao seu 

desenho, elaborando-se para o efeito diferentes regressões relacionando elementos 
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contabilísticos (ganhos de balanço e correntes das revalorizações) com preços, rendibilidades 

e resultados operacionais futuros.  

 


