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4.1 – Introdução 

Nesta secção procede-se à definição das hipóteses de investigação e ao desenho da 

investigação.  

 

A questão a analisar é se o ganho da revalorização de balanço (acumulado) e corrente (do 

período, incrementos da reserva de revalorização) na base no justo valor ou na base da 

variação do poder de compra têm valor relevante na mensuração de activos fixos tangíveis. 

Entende-se como valor relevante a capacidade das quantias de revalorização dos activos de 

terem poder explicativo para o valor de mercado do capital próprio. O reconhecimento de 

estimativas de justo valor é um dos problemas que originou desde sempre um contencioso 

entre os organismos de emissão de normas de contabilidade e os reguladores dos mercados de 

capitais, isto porque se entende que é informação relevante para os investidores que não está 

disponível por outra fonte (Sloan, 1999). Em oposição também se argumenta que as 

estimativas de justo valor não providenciam informação fiável na medida em que não são 

facilmente verificáveis e assim vulneráveis a serem manipuladas (Sloan, 1999). A localização 

de um elemento nas demonstrações financeiras parece ter também importância para o 

investidor, segundo Baker (2004) os investidores atribuem menor importância aos elementos 

fora dos lucros, mas isso não significa que não tenham valor relevante. Três procedimentos 

podem ser usados (Brown e Sivakumar, 2003) para a avaliação do valor relevante:  

a. Capacidade para prever resultados futuros (capacidade predictiva). 

b. Associação dos números da contabilidade com o nível do preço das acções (avaliação). 

c. Análise do impacto no valor das acções das divulgações contabilísticas para determinar se 

elas são úteis para os investidores, ou seja, qual a reacção do mercado a novas 

informações contabilísticas (conteúdo informativo). 

 

Segundo Dumontier e Raffournier (2002) os estudos de conteúdo informativo ou estudos de 

evento concentram-se na reacção do mercado aos números contabilísticos num pequeno 

intervalo de tempo. Os estudos de avaliação (associação) analisam a relação entre o preço das 

acções e a informação contabilística durante um longo período de tempo, examinando a 

extensão em que a informação contabilística é consistente com a reflectida no preço das 

acções. Contrariamente aos estudos de evento, os estudos de avaliação não inferem nenhuma 

conexão causal entre os dados contabilísticos e o preço das acções e nem presumem que os 

investidores usem essa informação no processo de avaliação, mas apenas que informação 
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contabilística é uma boa mensuração resumo dos eventos incorporados nos preços e assim 

têm valor relevante porque podem providenciar um valor de empresa próximo do valor de 

mercado. Os estudos de associação relacionam dados contabilísticos com dados de mercado 

em ordem a testar se existe alguma relação significativa entre eles. No Quadro 4.1 

apresentam-se as vantagens e desvantagens no uso dos vários procedimentos para testar o 

valor relevante (Brown e Sivakumar, 2003). 

  

Quadro 4.1 Vantagens e desvantagens dos vários procedimentos para a avaliação do valor 

relevante 

  Capacidade predictiva  Avaliação  Conteúdo informativo 

+ 

 A previsão dos resultados é 

um dado importante para os 

modelos de avaliação. 

 Não é preciso usar um 

estudo de evento. 

 É mais apropriado o uso de 

uma pequena janela para 

capturar informação 

contemporânea acerca dos 

resultados.  

− 

 O simples relato do mesmo 

valor de resultados 

maximiza a validade 

predictiva. 

 Assumpção de equilíbrio 

entre o preço das acções e a 

informação contabilística. 

 A relação pode resultar de 

outros eventos. 

 

Dos três procedimentos apresentados para a avaliação do valor relevante vou usar o da 

capacidade predictiva e o da avaliação. O uso de mais do que um serve para tornar as 

conclusões mais robustas. O terceiro não vai ser usado pelo facto de ser difícil separar o 

anúncio da revalorização de outros eventos susceptíveis de influenciar o preço, porque a 

revalorização não é anunciada separadamente dos resultados ou da publicação dos relatórios 

financeiros. Como testes enquadrados na capacidade predictiva temos aqueles que relacionam 

a revalorização com o desempenho futuro mensurado pelos resultados (fluxos de caixa) 

operacionais futuros, enquanto os testes que se podem enquadrar na avaliação são aqueles que 

relacionam a revalorização com preço e rendibilidade das acções. O uso da rendibilidade e do 

preço das acções enquadram-se nos testes de mercado. O objectivo dos testes quer se baseiem 

no mercado ou nos resultados (fluxos de caixa) operacionais é o de avaliar se a revalorização 

resulta em informação contida nas demonstrações financeiras alinhada com a informação 

implícita no preço ou na rendibilidade das acções. 
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O preço das acções será assim usado como uma medida sumária da informação relevante para 

os investidores, permitindo avaliar a extensão em que as demonstrações financeiras (que 

incluem a revalorização) reflectem o estado financeiro da empresa numa determinada data, 

enquanto a rendibilidade das acções são usadas para avaliar as alterações no estado financeiro 

que é providenciado pelas demonstrações financeiras (Easton et al, 1993). No fundo o preço 

das acções é usado para verificar se a quantia de revalorização de balanço é valor relevante 

para os utentes das demonstrações financeiras que os ajude a avaliar o valor da empresa. A 

rendibilidade das acções permitem por outro lado verificar se a revalorização é atempada, 

porque se o é então está reflectida na rendibilidade do período em que ocorreu a revalorização. 

 

Como os testes baseados no mercado apenas providenciam evidência indirecta acerca da 

relação entre a revalorização e o desempenho operacional futuro (Bernard, 1993), porque o 

preço e a rendibilidade das acções sumariam os julgamentos dos investidores não apenas das 

expectativas acerca do desempenho operacional futuro como também dos efeitos das decisões 

de investimento e financiamento, vou usar como Aboody et al. (1999) os resultados 

operacionais futuros como medida de desempenho operacional futuro. Aboody et al. (1999) 

usaram também como medida de desempenho futuro os fluxos de caixa, tendo obtido os 

mesmos resultados e retirado a mesmas conclusões. Todos os estudos relativos à utilidade 

relativa dos fluxos de caixa e resultados mostram que os resultados dominam os fluxos de 

caixa no sentido em os resultados e os acréscimos possuem mais poder informativo daquele 

que é proporcionado pelos fluxos de caixa (Dumontier e Raffournier, 2002).  

 

Assim, supondo que o mercado regulamentado português (Euronext) é eficiente na forma 

semi-forte vou relacionar preço e a rendibilidade das acções com quantias contabilísticas 

(lucros, capital próprio e ganhos de revalorização acumulados (balanço) e gerados no período 

(corrente)) e também resultados operacionais futuros com quantias contabilísticas (lucros e 

ganhos de revalorização corrente).1 As principais características da aplicação estatística para 

realizar o estudo são as do Quadro 4.2. 

                                                 
1 Diz-se que o mercado é eficiente quando o preço reflecte toda a informação pública disponível que é o caso das 

demonstrações financeiras (Penman, 2004). Existem outros dois tipos de eficiência, na forma fraca em que o 
preço reflecte apenas a informação dos preços passados e na forma forte em que o preço reflecte toda a 
informação quer pública quer privada (Penman, 2004). A eficiência pode ser vista no sentido em que o preço 
das acções não se desvia de forma significativa do seu valor fundamental (Dumontier e Raffournier, 2002). 
Vários estudos mostram na Europa e nos EUA que o impacto na rendibilidade anormal persiste no tempo após 
o anúncio dos resultados principalmente nas pequenas e médias empresas, o que contraria a hipótese dos 
mercados eficientes (Dumontier e Raffournier, 2002). 
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Quadro 4.2 Características da aplicação estatística 

Objectivo:  Examinar se o ganho da revalorização de activos fixos tangíveis tem 

valor relevante. 

Tipo de investigação:  Estudo estatístico com base em dados da contabilidade (resultado e 

capital próprio) e dados de mercado. Uso de análise univariada e 

multivariada. 

Unidade de análise:  Modelos de avaliação e de capacidade predictiva. 

Medidas:  Variáveis rácio. 

Horizonte temporal:  Corte seccional. Análise no fim de cada período de 1995 a 2004. 

Universo:  Empresas não financeiras e com instrumentos de capital próprio 

admitidos à cotação no mercado regulamentado português.  

Recolha de dados:  Worldscope, Euronext e relatórios financeiros. 

Modelos:  Regressão linear múltipla. 

Software usado:  Statistical Package for Social Sciences (SPSS) na versão 15, eviews 

5 e Excel. 

Adaptado de Ferreira (2005) 

 

4.2 – Hipóteses 

A questão genérica a que se pretende responder é se o ganho da revalorização (de balanço e 

corrente) de activos fixos tangíveis resultante do uso do justo valor e da variação do poder de 

compra têm valor relevante, ou seja, se essa informação é considerada relevante para o 

investidor. Se assim suceder, existirá um grau de associação entre o preço (rendibilidade e 

resultados operacionais futuros) e o ganho da revalorização de balanço (corrente). O 

desempenho futuro da entidade terá por base testes baseados no mercado e nos resultados 

operacionais futuros. No fundo o que se quer verificar é se determinada informação 

contabilística tem informação relevante, ou seja, se altera o desempenho futuro da entidade e 

assim está incorporada no preço (rendibilidade) das acções e nos resultados operacionais 

futuros. Essa informação contabilística no caso concreto é o ganho da revalorização. A 

revalorização em Portugal pode resultar da passagem do custo histórico a euros nominais para 

o justo valor ou da passagem do custo histórico a euros nominais para euros constantes, 

reflectindo o ganho a variação do poder de compra. 
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A informação do ganho de revalorização de balanço independente da forma como é 

mensurada (justo valor ou variação do poder de compra) poderá estar incorporada no preço 

das acções. O preço é assim usado para testar se a informação contabilística (resultados 

líquidos, capitais próprios e ganho de revalorização de balanço) traduzem informação 

relevante e ajudam a definir o preço das acções. Se a revalorização de activos fixos tangíveis 

reflectir alterações de valor deverão ser apercebidas pelo mercado e assim incorporadas no 

preço das acções. Assim, temos uma primeira hipótese que relaciona o preço e o ganho de 

revalorização de balanço: 

H1: A informação do ganho de revalorização de balanço é incorporada no preço das acções. 

 

O ganho da revalorização de balanço pode ser separado em função do tipo de mensuração em 

que se baseia. Se o ganho da revalorização de balanço resultar da mensuração na base do justo 

valor surge uma segunda hipótese de investigação: 

H2: A informação do ganho da revalorização de balanço a justo valor é incorporada no preço 

das acções. 

 

Se o ganho da revalorização de balanço for mensurado na base da variação do poder de 

compra é possível que também tenha valor relevante mas espera-se que a associação com o 

preço seja menos significativa o que se compreende porque não reflecte o preço específico do 

activo mas sim o preço de um conjunto de activos e também porque é reconhecida quando 

decorre da lei. Com base ainda no preço temos uma terceira hipótese:  

H3: A informação do ganho da revalorização de balanço pela variação do poder de compra é 

também incorporada no preço das acções mas com menor significância. 

 

A informação do ganho (e não das perdas) da revalorização do período (independente da 

forma como é mensurada) pode afectar a rendibilidade das acções. A rendibilidade reflecte 

alterações de um período e permite verificar se a revalorização é valor relevante e se é 

atempada. Assim, analisa-se a relação entre a rendibilidade e os resultados, adicionando o 

ganho da revalorização corrente porque também é um elemento dos resultados (apesar de ser 

reconhecido directamente no balanço (capital próprio)). Se o ganho da revalorização corrente 

não for atempado no sentido em que é já uma quantia de alteração de valor conhecida pelo 

mercado em períodos anteriores, esta variável não terá poder explicativo para a rendibilidade 

das acções do período.  



106 

 

H4: A informação do ganho da revalorização corrente afecta a rendibilidade das acções. 

 

Separando o ganho da revalorização corrente naquela que é mensurada na base do justo valor 

da que resulta da variação do poder da moeda, temos uma quinta hipótese de investigação: 

H5: A informação do ganho da revalorização corrente a justo valor afecta a rendibilidade das 

acções.  

 

Se o ganho da revalorização corrente for baseado na variação do poder da moeda e como este 

é apenas reconhecido em períodos definidos pela legislação que a permite, prevê-se que este 

não deverá ter qualquer associação com a rendibilidade das acções. Daqui decorre uma sexta 

hipótese: 

H6: A informação do ganho da revalorização corrente pela variação do poder de compra não 

afecta a rendibilidade das acções. 

 

A informação do ganho de revalorização corrente (quer a que resulte do justo valor ou da 

variação do poder de compra) está associada com o desempenho operacional futuro medido 

pelos resultados operacionais. O objectivo é testar se o ganho da revalorização está 

relacionado com o desempenho futuro mas apenas com o desempenho operacional, excluindo 

da análise a influência das decisões das políticas financeiras e de investimento que estão 

presentes no preço (rendibilidade) das acções. A relação que se pretende analisar é se existe 

uma associação entre as alterações nos três períodos seguintes nos resultados operacionais e o 

ganho da revalorização corrente. Daqui decorre uma sétima hipótese: 

H7: A informação do ganho da revalorização corrente está positivamente associada com o 

desempenho operacional futuro medido através dos resultados operacionais. 

 

Tal como sucedeu quando se tratou da associação com a rendibilidade, também aqui vou 

separar o ganho da revalorização corrente mensurada na base do justo valor daquela que é 

mensurada na base da variação do poder de compra e assim temos uma oitava hipótese: 

H8: A informação do ganho da revalorização corrente a justo valor está positivamente 

associada com o desempenho operacional futuro medido através dos resultados 

operacionais. 
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Usando o ganho da revalorização corrente mensurado na base da variação do poder de compra 

e como este resulta do preço de um conjunto de activos e não do activo específico e é 

reconhecido nos períodos definidos por legislação prevê-se que terá uma menor associação 

com os resultados operacionais futuros. A nona e última hipótese é: 

H9: A informação do ganho da revalorização corrente pela variação do poder de compra está 

positivamente associada mas com menor significância com o desempenho operacional 

futuro medido através dos resultados operacionais. 

 

4.3 – Método de investigação 

No sentido de verificar as hipóteses apresentadas, os modelos do preço das acções, da 

rendibilidade das acções e do desempenho operacional futuro terão por base uma equação (4.1) 

em que o desempenho futuro (medido por preço, rendibilidade e resultados operacionais 

futuros) é função linear de elementos do capital próprio. 

  

=tiY  ( )
tijtixf ω,  (4.1) 

 

Em que: 

tiy  − Variável dependente que corresponde ao preço (rendibilidade) das acções e do 

resultado operacional futuro da empresa i à data t. 

j − Variáveis. 

t − Período. 

i − Empresa. 

t − Período. 

jtix  − Variáveis independentes j representando quantias contabilísticas da empresa i no 

período t. 

tiω  − Variável aleatória residual que descreve os efeitos em tiy  não explicados por jtix . 

 

4.3.1 – Preço das acções 

Pretendo avaliar o valor relevante do ganho da revalorização resultante de uma mensuração 

alternativa dos activos fixos tangíveis, em que o valor relevante se refere à capacidade das 

quantias de revalorização reflectirem informação relevante para o investidor. Como Easton et 

al. (1993) concluíram que a primeira motivação para a revalorização é a apresentação de 
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demonstrações financeiras com informação verdadeira e apropriada e como é esse o espírito 

da norma portuguesa da revalorização, pode ser que os gestores usem a revalorização corrente 

como divulgação de informação privada acerca dos preços dos activos. Usando o preço das 

acções como critério sumário de mensuração da informação que é considerada pelo investidor 

como relevante e investigando a capacidade das quantias contabilísticas para explicar essa 

mensuração temos a equação de corte seccional 4.2. Essa equação relaciona o preço das 

acções com as quantias contabilísticas permitindo verificar qual o grau de associação entre a 

revalorização de balanço e o preço das acções.  

 

=tiP  titititi CPPARPARB ζαααα ++++ 3210  (4.2) 

 

Em que: 

tiP  − Preço por acção três meses após o fecho da empresa i à data t. 

t − Período. 

i − Empresa. 

3210jj ,,,; =α  − Coeficientes. 

tiRB  − Valor do ganho da revalorização apresentado no balanço por acção da 

empresa i à data t. 

tiRPA  − Resultados líquidos por acção da empresa i à data t. 

tiCPPA  − Capital próprio excluindo o valor da revalorização de balanço por acção da 

empresa i à data t. 

 

O ganho da revalorização de balanço pode ser dividido em revalorização na base do justo 

valor e na base da variação do poder de compra. Assim:  

 

=tiRB

 
titi RBVPCRBJV +  

(4.3) 

 

Em que: 

tiRBJV  − Valor do ganho da revalorização na base do justo valor apresentado no 

balanço por acção da empresa i à data t. 

tiRBVPC  − Valor do ganho da revalorização na base da variação do poder de compra 

apresentado no balanço por acção da empresa i à data t. 
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Substituindo (4.3) na equação (4.2) esta fica: 

 

=tiP  tititititi CPPARPARBVPCRBJV πφφφαφ +++++ 43210  (4.4) 

 

A equação (4.4) é similar às equações de Aboody et al. (1999), Easton et al. (1993) e Barth e 

Clinch (1998). Relaciona o preço das acções três meses após fecho (variável dependente) com 

o ganho da revalorização de balanço por acção na base do justo valor e na base da variação do 

poder de compra, os resultados líquidos por acção e o capital próprio que exclui o valor do 

ganho da revalorização também por acção. A equação de Aboody et al. (1999) difere por não 

dividir o ganho da revalorização de balanço daquela que resulta da mensuração a justo valor e 

e pela variação do poder de compra. A equação (4.4) é similar à de Easton et al. (1993) 

porque também relaciona o preço das acções com o capital próprio e os resultados, com a 

diferença de não incluir o ganho da revalorização corrente (como fazendo parte dos resultados) 

e de dividir o ganho da revalorização de balanço em justo valor e variação do poder de 

compra. É também similar à equação de Barth e Clinch (1998) porque esta também relaciona 

o preço das acções com o capital próprio e os resultados, mas não adiciona aos resultados o 

ganho da revalorização corrente, divide o ganho da revalorização de balanço em justo valor e 

variação do poder de compra, mas não divide o ganho da revalorização de balanço por classes 

de activos.  

 

Tal como Aboody et al. (1999) vou usar o preço das acções a três meses após fecho, contudo 

também usarei o preço das acções à data de fecho tal como Easton et al. (1993) e Barth e 

Clinch (1998), como também o preço a cinco meses após fecho (os grupos de empresas em 

Portugal que elaborem demonstrações financeiras consolidadas têm cinco meses após fecho 

para aprovarem os relatórios financeiros). O uso do preço por acção em detrimento do valor 

da empresa serve para estandardizar todas as variáveis e assim diminuir a possibilidade da 

existência de problemas de heterocedasticidade. Para evitar os efeitos de escala porque eles 

podem afectar as inferências, todas as variáveis independentes foram estandardizadas, ou seja, 

neste caso divididas pelo número de acções. Os efeitos de escala nas inferências de estudos de 

valor relevante baseados nos coeficientes de equações de corte seccional são uma 

preocupação. A maioria dos estudos (Barth e Kallapur, 1996; Brown et al., 1999; Akbar e 

Stark, 2003; Easton e Sommers, 2003) preconiza recomendações conflituosas para reduzir os 

efeitos de escala (Barth e Clinch, 2005). Segundo Lubberink e Pope (2005) uma primeira 
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forma de lidar com os efeitos de escala é não fazer nada o que implica ignorar os problemas 

espúrios da regressão. Uma segunda forma é introduzir variáveis de controlo, tal como vendas 

ou o número de acções que podem ser imperfeitas para escalas não observáveis (ou seja, a 

variável pode proporcionar informação adicional para o modelo em vez de agir como variável 

de controlo dos efeitos de escala). Uma terceira forma é estandardizar as variáveis na 

regressão por exemplo através do valor contabilístico do capital próprio de fecho, vendas, 

valor de mercado do capital próprio de abertura e o número de acções (Akbar e Stark, 2003). 

Barth e Kallapur (1996) acrescentam a esta lista o total de activo. Contudo, nenhuma destas 

formas de estandardizar as variáveis elimina por completo os efeitos de escala (Akbar e Stark, 

2003). Como o ganho da revalorização de balanço é usado como variável independente as 

empresas entram na equação (regressão) mesmo que não tenham reavaliado nesse período. O 

capital próprio por acção exclui o valor do ganho da revalorização de balanço para que a 

variável revalorização (na base do justo valor e da variação do poder de compra) de balanço 

capture todos os seus efeitos.  

 

Com base nesta equação (4.4) pretende-se estimar os coeficientes das variáveis independentes 

do ganho da revalorização de balanço na base do justo valor e na base da variação do poder de 

compra. Se os parâmetros forem positivos as quantias de revalorização terão valor relevante. 

Se os investidores avaliarem de forma similar os três componentes do capital próprio (ganho 

da revalorização de balanço na base do justo valor, ganho de revalorização de balanço na base 

da variação do poder de compra e capital próprio sem revalorização), o coeficiente do capital 

próprio (sem revalorização) será igual aos coeficientes dos ganhos das reavaliações. Prevemos 

então que todos os coeficientes para além dos das variáveis dos ganhos da revalorização 

tenham valor positivo, só não conseguimos prever a sua magnitude. Contudo, na medida em 

que a revalorização na base da variação do poder de compra reflecte apenas a variação dos 

preços de um conjunto de activos e não do preço do activo espera-se que o coeficiente desta 

variável não seja idêntico ao coeficiente da variável do ganho da revalorização de balanço na 

base do justo valor. 

 

As equações (4.2 e 4.4) podem ser vistas como baseadas no modelo de avaliação de Ohlson 

(1995), em que se permite que o coeficiente do capital próprio varie do ganho das 
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reavaliações de balanço para os seus outros elementos. 2 Por este modelo o valor de mercado 

do capital próprio é igual ao seu valor contabilístico ajustado por ganhos correntes 

mensurados pelos lucros anormais e outras informações que modifiquem a previsão dos 

ganhos futuros. Como os activos de uma empresa podem ser divididos numa primeira 

aproximação, entre aqueles em que o capital próprio é uma valorização suficiente e aqueles 

em que os resultados são uma valorização suficiente, e uma empresa tem activos dos dois 

tipos, o valor de uma empresa deverá ser expresso como uma função da média dos capitais 

próprios e dos resultados (Easton et al., 1993). Já Barret et al. (1991) referem que se a 

revalorização de balanço é valor relevante auxilia os utilizadores das demonstrações 

financeiras a avaliar o valor da empresa e que portanto, o preço de mercado das acções deverá 

estar positivamente relacionado com o ganho da revalorização de balanço. Alternativamente, 

a equação pode ser vista como sendo uma equação baseada na valorização de activos, em que 

os resultados são uma indicação de activos líquidos não reconhecidos (Barth e Landsman, 

1995). A interpretação dos coeficientes é similar se as equações (4.2 e 4.4) forem vistas como 

baseadas no modelo de Ohlson (1995). 

 

4.3.2 – Rendibilidade das acções 

Devido ao poder discricionário da gestão para escolher o período em que reavalia (uma 

empresa não reavalia todos os períodos nem periodicamente) o que também acontece quando 

a revalorização é feita na base de legislação fiscal que permite a mensuração na base da 

variação do poder de compra (porque define os períodos em que esta deve ser reconhecida e 

como deve ser reconhecida), as alterações de valor dos activos fixos tangíveis podem já estar 

incorporadas no preço das acções, por isso é plausível que a rendibilidade das acções não 

capture o ganho da revalorização (Easton et al, 1993). Mesmo que o ganho da revalorização 

de balanço possa ter poder explicativo para o preço das acções a alteração de preço dos 

activos poderá não ocorrer no período da revalorização e assim o ganho da revalorização 

corrente não terá necessariamente poder explicativo para a rendibilidade das acções mesmo 

tratando-se de informação relevante. Assim, uma revalorização que seja reconhecida ou muito 

cedo ou muito tarde (antes ou depois do período corrente) não terá valor relevante. No sentido 

de analisar se a revalorização é atempada vamos investigar se a rendibilidade das acções está 

associada com o ganho da revalorização corrente (do período). Para relacionar a rendibilidade 

                                                 
2 O modelo de Ohlson (1995) fornece uma relação formal entre avaliação e dados contabilísticos, sendo uma 

extensão do modelo de Preinreich (1938) (Dumontier e Raffournier, 2002).   
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e o ganho da revalorização corrente temos a equação de corte seccional 4.5. Contudo e de 

acordo com Sloan (1999) mesmo que os testes indiquem que parte da informação da 

revalorização está reflectida na rendibilidade das acções isso não significa que se ponha de 

lado a possibilidade de que essa informação tenha sido antecipada à veiculada pelas 

demonstrações financeiras. A rendibilidade é também usada não só para verificar se a 

revalorização é ou não atempada como para ver qual o valor incremental da revalorização 

para além do custo histórico. Isto não se consegue fazer doutra forma, porque não é possível 

desagregar os valores dos activos reavaliados na quantia do custo e da revalorização (Barth e 

Clinch, 1998).  

 

=tiR  titititi RLRLRC ψββββ +∆+++ 3210  (4.5) 

 

Em que: 

tiR  − Rendibilidade das acções da empresa i no período t, determinada pelo 

quociente entre a variação dos preços das acções três meses do período t 

menos três meses do período t-1 e o preço das acções três meses do período t-

1. 

t − Período. 

i − Empresa. 

3210jj ,,,; =β  − Coeficientes. 

tiRC  − Ganho de revalorização corrente dividida pelo valor de mercado da empresa 

do período anterior t-1. 

tiRL  − Resultados líquidos da empresa i do período t divididos pelo valor de 

mercado da empresa do período anterior t-1. 

tiRL∆  − Resultados líquidos do período t menos os resultados líquidos do período 

anterior t-1 divididos pelo valor de mercado da empresa do período anterior t-

1. 

 

O ganho da revalorização corrente pode ser dividido em revalorização na base do justo valor e 

na base da variação do poder de compra. Assim:  

 

=tiRC

 
titi RCVPCRCJV +  

(4.6) 
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Em que: 

tiRCJV  − Ganho da revalorização corrente na base do justo valor dividida pelo valor de 

mercado da empresa do período anterior t-1. 

tiRCVPC  − Ganho da revalorização corrente na base da variação do poder de compra 

dividida pelo valor de mercado da empresa do período anterior t-1. 

 

Substituindo (4.6) na equação (4.5) esta fica: 

 

=tiR  tititititi RLRLRCVPCRCJV ϖϕϕϕϕϕ +∆++++ 43210  (4.7) 

 

A equação (4.7) é similar às obtidas por Abbody et al. (1999), por Easton et al. (1993) e por 

Barth e Clinch (1998). A equação relaciona a rendibilidade das acções três meses após fecho 

com o ganho da revalorização corrente na base do justo valor e na base da variação do poder 

de compra, resultados líquidos e variação dos resultados líquidos. Não se incluiu a variação 

do ganho da revalorização corrente na base do justo valor e na base da variação do poder de 

compra porque as empresas não reavaliam todos os anos. A equação do estudo de Aboody et 

al. (1999) não dividiu a o ganho da revalorização corrente em revalorização na base do justo 

valor e na base da variação do poder de compra. A equação de Easton et al. (1993) incluiu a 

variação do ganho da revalorização corrente mas não dividiu o ganho da revalorização 

corrente na base do justo valor e na base da variação do poder de compra. A semelhança 

continua a verificar-se entre a equação (4.7) e a equação de Barth e Clinch (1998) porque 

também relaciona a rendibilidade das acções com os resultados e o ganho da revalorização 

corrente, contudo também não dividiu o ganho da revalorização corrente na base do justo 

valor e na base da variação do poder de compra mas acrescenta o ganho da revalorização 

corrente reconhecida na demonstração dos resultados e separa o ganho da revalorização 

corrente por classes de activos. 

 

A variável independente dos resultados líquidos foi introduzida como sendo um resumo da 

informação contida nas demonstrações financeiras. Para evitar os efeitos de escala todas as 

variáveis independentes foram divididas pelo valor de mercado do capital próprio do período 

anterior. Christie (1987) citada por Easton e Sommers (2003) concluiu para os estudos de 

rendibilidades que a melhor variável para estandardizar as variáveis independentes para 

controlo dos efeitos de escala era o valor de mercado do capital próprio de abertura. Também 
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Easton (1998) argumenta que o valor de mercado do capital próprio é a melhor mensuração 

dos efeitos de escala.  

 

4.3.3 – Desempenho operacional futuro 

A equação de corte seccional (4.8) pretende verificar se o ganho da revalorização corrente 

explica futuras alterações no desempenho operacional das empresas sendo este mensurado 

pelo resultado operacional, tal como fizeram Aboody et al. (1999). Mantendo a mesma base 

de investimento (activos) quanto maior o seu valor, maior o valor dos resultados operacionais 

futuros. 

 

=∆ + itRO ,τ  tititititi ActivoPBVRORC ξδδδδδ +++∆++ 43210  (4.8) 

 

Em que: 

itRO ,τ+∆  − Resultado operacional para cada um dos três períodos seguintes, do período t 

para o período t + τ, em que τ é igual a 1, 2 e 3. 

t − Período. 

i − Empresa. 

4,3,2,1,0; =jjξ  − Coeficientes. 

tiRC  − Ganho da revalorização corrente dividida pelo valor de mercado da empresa i 

do período anterior t-1. 

tiRO∆  − Resultados operacionais do período t menos os resultados operacionais do 

período t-1 a dividir pelo valor de mercado da empresa i do período anterior 

t-1, em que o resultado operacional é o resultado antes de gastos financeiros, 

impostos sobre o rendimento e depreciações e amortizações. 

tiPBV  − Rácio price book value, que é o quociente entre o valor de mercado do capital 

próprio e o valor contabilístico do capital próprio menos o valor do ganho da 

revalorização de balanço da empresa i do período t. 

tiActivo  − Logaritmo do total de activos menos a revalorização de balanço de fecho no 

período t da empresa i. 

 

Substituindo (4.6) na equação (4.8) esta fica: 

 

=∆ + itRO ,τ  titititititi ActivoPBVRORCVPCRCJV νγγγγγγ +++∆+++ 543210  (4.9) 
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A relação entre o ganho da revalorização corrente e o desempenho operacional futuro medido 

através de resultados operacionais foi apenas estudada por Aboody et al. (1999). A vantagem 

deste teste relativamente aos anteriores na base do mercado é de que não requer o uso da 

hipótese da eficiência dos mercados (Sloan, 1999). As equações (4.8 e 4.9) são estimadas 

separadamente para as alterações nos resultados operacionais nos três períodos seguintes, do 

período t para o período t+τ em que τ é igual a 1, 2 e 3, sendo estimada então três vezes (para 

cada um dos períodos). Mantendo as mesmas variáveis independentes as variáveis 

dependentes serão 
1+∆

t
RO , 

2+∆
t

RO  e 
3+∆

t
RO , as quais reflectem as alterações cumulativas 

entre os resultados operacionais correntes e os resultados operacionais futuros específicos. 

Assim, a variação do resultado operacional do período t é o resultado operacional do período 

t+τ menos o resultado operacional do período t. O resultado operacional foi definido 

exactamente como o earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 

(EBITDA).3 Como o objectivo é medir o desempenho operacional o resultado deve definir 

isso mesmo, por isso o resultado operacional é o resultado antes de impostos sobre o 

rendimento e antes de gastos financeiros. As depreciações são excluídas porque são 

influenciadas pela revalorização (aumentam após a revalorização diminuindo os resultados 

futuros) enquanto os gastos financeiros são excluídos porque fazem parte das actividades de 

financiamento. Como o objectivo é relacionar o desempenho operacional futuro com a 

revalorização e esta é realizada em activos de longo prazo, o efeito operacional no 

desempenho será inevitavelmente ao longo de muitos anos. Aboody et al. (1999) usaram 

também apenas três períodos futuros para a análise do desempenho operacional futuro tendo 

alegado como razão o facto de dados não estarem disponíveis e que as alterações nos 

resultados operacionais futuros para além dos três períodos não estarem perfeitamente 

correlacionadas.  

 

O objectivo da utilização da equação (4.9) é o de estimar os coeficientes das variáveis do 

ganho da revalorização corrente na base do justo valor e na base da variação do poder de 

compra e se estas reflectirem alterações nos valores dos activos fixos tangíveis associados 

com as operações, estarão positivamente associadas com alterações no desempenho futuro, 

assim, prevê-se que ambos os coeficientes dos ganhos da reavaliação sejam positivos. Como o 
                                                 
3 Aboody et al. (1999) retiraram ainda os ganhos (perdas) na disponibilização de activos fixos porque estas 

quantias são influenciadas pela revalorização no que respeita ao custo e depreciações (isso não foi feito em 
virtude dessa informação não estar disponível directamente da Worldscope database).  
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valor do ganho da revalorização é estimado e revalorizar é uma decisão discricionária da 

gestão, se os coeficientes forem positivos pode dizer-se que o activo reflecte o valor 

atempadamente e com fiabilidade.  

 

Para controlo dos possíveis efeitos cronológicos nos resultados operacionais futuros foi 

introduzida a variável independente da variação dos resultados operacionais do período 

corrente ( RO∆ ). O rácio price book value determinado pelo quociente entre o valor de 

mercado de capital próprio e o seu valor contabilístico (que exclui o ganho da revalorização 

de balanço) é uma variável de controlo para os efeitos potenciais de risco e crescimento 

(Fama e French, 1992). O ganho da revalorização de balanço é excluído para prevenir que o 

coeficiente desta variável e outros resultados não sejam influenciados pela relação existente 

entre o ganho da revalorização e o capital próprio. O logaritmo do total do activo líquido do 

ganho da revalorização de balanço é uma variável de controlo dos efeitos da dimensão e é 

calculado líquido do ganho da revalorização de balanço. Para evitar os efeitos de escala 

porque eles podem afectar as inferências, as variáveis da variação dos resultados operacionais 

e dos ganhos da reavaliação corrente foram estandardizadas, ou seja, divididas pelo valor de 

mercado dos capitais próprios de abertura. 

 

Na próxima secção descreve-se como a amostra foi definida, os dados foram obtidos e qual a 

frequência e valor da revalorização. Analisam-se as estatísticas descritivas univariadas e 

bivariadas e interpretam-se os resultados da aplicação das regressões múltiplas. 


