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SECÇÃO 5 AMOSTRA E RESULTADOS 
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5.1 – Introdução 

Nesta secção descreve-se como os dados foram obtidos e a amostra foi escolhida e procede-se 

à análise da actividade de revalorização. Apresentam-se e analisam-se as estatísticas 

descritivas e as correlações das variáveis dos modelos. Por fim apresentam-se e interpretam-se 

os resultados dos testes empíricos e dos testes adicionais. 

 

5.2 – Dados e selecção da amostra 

O universo é composto pelas empresas com instrumentos de capital próprio admitidos à 

cotação no mercado regulamentado português (Euronext Lisbon, antiga Bolsa de Valores de 

Lisboa (BVL)) durante o período de 1995 a 2004.
1
 Foram excluídas do universo para a 

obtenção da amostra as empresas bancárias, as empresas financeiras e as empresas de seguros, 

em virtude de no período de análise (1995 a 2004) estarem sujeitas a normas contabilísticas 

diferentes das empresas que usaram o POC e as DC como normas contabilísticas. O período 

escolhido de 1995 a 2004 deve-se ao facto de ter sido aprovado em 11 de Janeiro de 1995 

pelo Conselho Geral da CNC a DC 16, com o objectivo de uniformizar os procedimentos 

contabilísticos e definir de uma vez por todas os PCGA aplicáveis à revalorização de activos 

fixos tangíveis como também ao facto de a partir de 2005 inclusive, as empresas com 

instrumentos de capital próprio admitidos à cotação e que elaborem demonstrações 

financeiras consolidadas terem de usar as normas do IASB em detrimento das normas 

nacionais.
2
 Também em 1995 mas em Fevereiro foi publicada pela Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas (OROC) a Interpretação Técnica 16 Aplicação da Directriz Contabilística 

16 – Reavaliação de Activos Imobilizados Tangíveis, referindo a obrigatoriedade de aplicação 

da DC 16 e caso não fosse aplicada pelas empresas implicaria uma reserva por desacordo por 

parte dos Revisores Oficiais de Contas (ROC).  

 

Os dados contabilísticos foram obtidos através da base de dados Worldscope, excluindo os 

dados referentes aos ganhos da revalorização de balanço e corrente com base no justo valor e 

com base na variação do poder de compra que foram obtidos directamente dos relatórios 

                                                 

1
 A BVL foi fundida na Euronext em 6 de Fevereiro de 2002. A adopção de dez anos deve-se ao facto de que 

quanto maior o período das regressões maior a correlação entre os valores de mercado e os valores 

contabilísticos, isto porque existe um hiato de tempo entre o período em que a informação contida no preço 

das acções é incluída nos resultados (valores contabilísticos). Por isso eventos relevantes que não são 

capturados no corrente período serão capturados em períodos subsequentes e para corrigir esse efeito de tempo 

expande-se o período das regressões (Dumontier e Raffournier, 2002). 
2
 Pelo Regulamento 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Julho de 2002. 
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financeiros (notas). O preço das acções, a 31 de Março e a 31 de Maio de cada um dos anos 

do período de análise, foram obtidos directamente da Euronext, enquanto os preços a 31 de 

Dezembro de 1995 a 2000 foram obtidos das publicações da BVL e para os períodos 

seguintes foram também obtidos directamente da Euronext. Foram analisados alguns dados 

contabilísticos e nalguns casos ou não existiam ou estavam incorrectos (tendo sido 

introduzidos e corrigidos através de informação dos relatórios financeiros). 

 

A construção da amostra consta do Quadro 5.1. Da base de dados construída fazem parte 

dados de mercado (preços) e dados contabilísticos para todas as empresas não financeiras, 

incluindo 597 observações associadas com 82 empresas. 

 

Quadro 5.1 Definição da amostra 

Número %

Universo 107 100,0

Empresas retiradas:

   Empresas financeiras que usam normas diferentes do POC e DC -24 22,4

   Empresas com período contabilístico diferente do ano civil -1 0,9

Amostra 82 76,6
 

 

Das 107 empresas com instrumentos de capital próprio admitidos à cotação da BVL e 

Euronext, 26 empresas são financeiras.
3
 Destas empresas financeiras 2 empresas usam como 

normas contabilísticas o POC e as DC por isso fazem parte da amostra. Assim, das 107 

empresas retiraram-se 24 empresas e a amostra passou a ser de 83 empresas. Dessas 83, uma 

empresa foi retirada porque o período contabilístico não coincidia com o ano civil (Vodafone 

Portugal – Comunicações Pessoais, S. A.). Desta forma a amostra ficou reduzida a 82 

empresas (no Apêndice 1 constam todas as empresas da amostra). O número de empresas da 

amostra por sectores é a do Quadro 5.2.
 4

 Deste quadro o sector da construção (construcion) e 

o sector dos diversos (miscellaneous) correspondem a 42,68 por cento e a média dos outros 

sectores é de 2,76 empresas. A dimensão da amostra foi de 66 empresas em 1995, 67 

empresas em 1996, 68 empresas em 1997, 71 empresas em 1998, 65 empresas em 1999, 61 

empresas em 2000, 55 empresas em 2001, 49 empresas em 2002, 48 empresas em 2003 e 47 

                                                 

3
 E destas empresas 4 são empresas de seguros. A classificação de indústria da Worldscope considera as 

empresas de seguros dentro das empresas financeiras. 
4
 A classificação dos sectores foi a que consta da base de dados Worldscope, e segundo esta foi elaborada pelo 

Governo dos EUA. A designação e código dos sectores constam do Apêndice 2. 
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empresas em 2004, conforme consta do Quadro 5.3. Deste quadro o que ressalta é a tendência 

de diminuição da amostra (número de observações) ao longo do período de análise à custa 

essencialmente das empresas do sector dos diversos (miscellaneous) e do sector recreativo 

(recreation), que diminuíram em número (percentagem) de empresas face à média do período 

de análise 7,8 (34,98) e 2,3 (10,31), respectivamente.  

 

Quadro 5.2 Número de empresas por sectores da amostra 

Sectores Empresas %

Automative 2 2.44

Beverages 4 4.88

Chemicals 3 3.66

Consctruction 13 15.85

Electrical 2 2.44

Electronics 3 3.66

Financial 2 2.44

Food 2 2.44

Machinery & Equipment 1 1.22

Metal Product Manufacturers 2 2.44

Paper 6 7.32

Printing & Publishing 3 3.66

Recreation 4 4.88

Retailers 3 3.66

Textiles 2 2.44

Tobacco 1 1.22

Transportation 2 2.44

Utilities 5 6.10

Miscellaneous 22 26.83

82 100.00
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Quadro 5.3 Distribuição das empresas por sector de actividade e períodos 

Sectores 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Valor % Média

Automative 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 2,85 1,70

Beverages 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 22 3,69 2,20

Chemicals 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 25 4,19 2,50

Consctruction 12 13 13 13 11 10 9 9 9 9 108 18,09 10,80

Electrical 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 14 2,35 1,40

Electronics 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 27 4,52 2,70

Financial 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 14 2,35 1,40

Food 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 15 2,51 1,50

Machinery & Equipment 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1,68 1,00

Metal Product Manufacturers 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 1,34 0,80

Paper 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 48 8,04 4,80

Printing & Publishing 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 24 4,02 2,40

Recreation 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 17 2,85 1,70

Retailers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 5,03 3,00

Textiles 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 3,35 2,00

Tobacco 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,67 0,40

Transportation 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 2,85 1,70

Utilities 2 2 2 4 4 5 4 4 4 4 35 5,86 3,50

Miscellaneous 17 17 18 18 16 15 13 10 9 9 142 23,79 14,20

66 67 68 71 65 61 55 49 48 47 597 100,00 59,70

Total
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Tal como Easton et al. (1993), tive problemas com a base de dados (Worldscope) em virtude 

dos aumentos (diminuições) dos ganhos da revalorização de balanço não se encontrarem 

separadas de outras alterações, como por exemplo a alteração dos impostos diferidos e o valor 

retirado pela realização do ganho pelo uso (não completamente resolvido com a análise das 

notas). Outro problema surgiu relativo à separação dos ajustamentos dos ganhos da 

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

compra.  

 

Para a análise do ganho da revalorização corrente, nomeadamente quanto ao período em que é 

reconhecido e se foi determinado na base do justo valor ou na base da variação do poder de 

compra, foram lidas as notas às demonstrações financeiras. A principal conclusão é que para 

os anos de análise ainda não existe o princípio da divulgação total. Os problemas encontrados 

foram: 

a. Os ganhos da revalorização de balanço não se encontram discriminados (separados) em 

justo valor e variação do poder de compra em nenhuma demonstração financeira. A sua 

distinção só foi conseguida com alguma aproximação e nalguns casos partindo do 

pressuposto de que os ganhos de revalorização através da variação do poder de compra só 

podem ser usados para aumentos de capital e cobertura de prejuízos. Caso houvesse uma 

redução não explicada por alterações nos impostos diferidos (por alterações em taxas ou 

reduções de ganhos fiscais sobre os quais se calculam os impostos diferidos de terrenos), 

partia-se do pressuposto que a redução tinha sucedido na revalorização a justo valor. 

b. Os ganhos da revalorização corrente fora do período de 1997 e 1998 foram consideradas 

como sendo sempre na base do justo valor, o que facilitou a distinção. 

 

5.3 – Descrição da actividade de revalorização em Portugal 

A DC 16 foi publicada num período inflacionista (1995) e para evitar que o crescendo dos 

ganhos da revalorização não fosse usado para aumentos de capital e cobertura de prejuízos 

sem que este estivesse realizado (CNC, 1995). Para a análise da actividade de revalorização 

em Portugal dentro do período de 1995 a 2004 apresentam-se no Quadro 5.4 e no Quadro 5.5 

as estatísticas descritivas dos ganhos da revalorização de balanço e corrente, a justo valor e 

variação do poder de compra e por sectores. Os ganhos da revalorização de balanço e corrente 

a justo valor e variação do poder de compra e por períodos é apresentada na Figura 5.1. 
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Quadro 5.4 Ganhos da revalorização de balanço por sectores de actividade  

% no % na % no % na % no % na

Sectores N sector amostra N sector amostra N sector amostra

Automative 4 23,53 0,67 16 94,12 2,68 17 100,00 2,85

Beverages 5 22,73 0,84 19 86,36 3,18 19 86,36 3,18

Chemicals 0 0,00 0,00 22 88,00 3,69 22 88,00 3,69

Consctruction 5 4,63 0,84 76 70,37 12,73 76 70,37 12,73

Electrical 7 50,00 1,17 14 100,00 2,35 14 100,00 2,35

Electronics 12 44,44 2,01 20 74,07 3,35 20 74,07 3,35

Financial 2 14,29 0,34 13 92,86 2,18 13 92,86 2,18

Food 9 60,00 1,51 5 33,33 0,84 14 93,33 2,35

Machinery & Equipment 0 0,00 0,00 8 80,00 1,34 8 80,00 1,34

Metal Product Manufacturers 6 75,00 1,01 4 50,00 0,67 7 87,50 1,17

Paper 6 12,50 1,01 44 91,67 7,37 44 91,67 7,37

Printing & Publishing 11 45,83 1,84 14 58,33 2,35 20 83,33 3,35

Recreation 0 0,00 0,00 13 76,47 2,18 13 76,47 2,18

Retailers 16 53,33 2,68 26 86,67 4,36 30 100,00 5,03

Textiles 0 0,00 0,00 20 100,00 3,35 20 100,00 3,35

Tobacco 2 50,00 0,34 1 25,00 0,17 2 50,00 0,34

Transportation 0 0,00 0,00 17 100,00 2,85 17 100,00 2,85

Utilities 0 0,00 0,00 13 37,14 2,18 13 37,14 2,18

Miscellaneous 21 14,79 3,52 98 69,01 16,42 107 75,35 17,92

106 17,78 443 74,24 476 79,76

Justo valor de compra Ambos

Variação do poder
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Quadro 5.5 Ganhos da revalorização corrente por sectores de actividade 

% no % na % no % na % no % na

Sectores N sector amostra N sector amostra N sector amostra

Automative 1 5.88 0.17 1 5.88 0.17 2 11.76 0.34

Beverages 0 0.00 0.00 3 13.64 0.50 3 13.64 0.50

Chemicals 0 0.00 0.00 3 12.00 0.50 3 12.00 0.50

Consctruction 3 2.78 0.50 8 7.41 1.34 11 10.19 1.84

Electrical 3 21.43 0.50 2 14.29 0.34 5 35.71 0.84

Electronics 5 18.52 0.84 2 7.41 0.34 7 25.93 1.17

Financial 2 14.29 0.34 1 7.14 0.17 3 21.43 0.50

Food 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Machinery & Equipment 0 0.00 0.00 1 10.00 0.17 1 10.00 0.17

Metal Product Manufacturers 0 0.00 0.00 1 12.50 0.17 1 12.50 0.17

Paper 3 6.25 0.50 1 2.08 0.17 4 8.33 0.67

Printing & Publishing 4 16.67 0.67 2 8.33 0.34 6 25.00 1.01

Recreation 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Retailers 6 20.00 1.01 2 6.67 0.34 8 26.67 1.34

Textiles 0 0.00 0.00 2 10.00 0.34 2 10.00 0.34

Tobacco 1 25.00 0.17 1 25.00 0.17 2 50.00 0.34

Transportation 0 0.00 0.00 2 11.76 0.34 2 11.76 0.34

Utilities 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

Miscellaneous 6 4.23 1.01 5 3.52 0.84 11 7.75 1.84

34 5.71 37 6.24 71 11.91

Justo valor de compra Ambos

Variação do poder

 

 

Pelo Quadro 5.4 verifica-se que das 597 possíveis observações 79,76 por cento (476 

observações) têm valores de ganhos da revalorização de balanço o que poderia indicar uma 

intensa actividade de revalorização por parte das empresas portuguesas. Contudo isto não se 

verificou porque os ganhos da revalorização corrente são apenas de 11,91 por cento (71 

observações) conforme se pode verificar pelo Quadro 5.5. Apesar dos ganhos da 

revalorização de balanço não estarem distribuídos da mesma forma pelos vários sectores, 

todos os sectores têm pelo menos um valor de ganho de revalorização de balanço. Inclusive 

existem sectores em que todas as observações têm quantias de ganhos da revalorização de 

balanço, por isso estas variam entre os 100 por cento e os 37,14 por cento. Segundo a Figura 

5.1 a actividade de revalorização a justo valor ocorreu em todos os períodos entre duas (1997 

e 2004) a cinco (1996 e 2000) empresas enquanto a revalorização pela variação do poder de 

compra ocorreu apenas nos anos de 1997 e de 1998, em dez e vinte e sete empresas 
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respectivamente.
5
 Pelo Quadro 5.5 a revalorização corrente a justo valor não abrangeu todos 

os sectores tendo variado entre uma empresa (sector de automação e tabacos) e sete empresas 

(sector dos diversos). A revalorização pela variação do poder de compra também não inclui 

todos os sectores tendo variado entre uma empresa (sectores de automação (automative), 

financeiro (financial), maquinaria e equipamento (machinery & equipment), produtos em 

metal manufacturados (metal produt manufactured), papel (paper) e tabacos (tobacco)) e seis 

empresas (construção). A actividade de revalorização abrangeu 71 observações das quais 34 

(47,89 por cento) são de revalorização a justo valor e 37 (52,21 por cento) são de 

revalorização pela variação do poder de compra (ver Figura 5.1). Os períodos mais intensos 

foram os de 1997 e 1998, com 12 e 30 observações respectivamente. Este último período 

inclusive corresponde a 42,25 por cento de todas as observações. 

 

Da revalorização a justo valor verificou-se que nove empresas revalorizaram recorrentemente 

de duas a três vezes durante o período de investigação numa média de 1,96 anos. Quanto à 

revalorização pela variação do poder de compra as empresas apenas reavaliaram uma vez, 

porque apenas foi publicado durante o período de análise um diploma legal que as permitisse. 

A média (mediana) da revalorização corrente a justo valor foi de 3 (3) enquanto a 

revalorização corrente pela variação do poder de compra foi de 4 (0) e de ambas foi de 7 (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 O que se compreende porque foi apenas nesses períodos que o diploma legal (Decreto-Lei 31/98, de 11 de 

Fevereiro) permitia o reconhecimento da revalorização. 
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Figura 5.1 Ganhos da revalorização de balanço e corrente por períodos 
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5.4 – Análise das variáveis dos modelos  

As variáveis das equações referidas na secção anterior (4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 e 4.9) para 

análise da relação entre o preço (rendibilidade) das acções, resultados operacionais futuros e 

quantias contabilísticas são as da Figura 5.2 
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Figura 5.2 Variáveis dependentes e independentes das equações estimadas 
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No Quadro 5.6 apresentam-se as estatísticas descritivas de todas as variáveis dependentes 

(mercado e resultados operacionais) e independentes para o período global de 1995 a 2004. O 

ganho da revalorização de balanço, a justo valor e pela variação do poder de compra, os 

resultados líquidos e o capital próprio que exclui o ganho da revalorização de balanço são 

apresentados por acção. O ganho da revalorização corrente, a justo valor e pela variação do 

poder de compra, os resultados líquidos, a variação dos resultados líquidos e a variação dos 
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resultados operacionais foram divididos pelo valor do capital próprio de abertura a preços de 

mercado.  

 

Pelo Quadro 5.6 verifica-se que para variável preço existe uma grande diferença entre os 

valores das medianas e das médias. E que a média (mediana) do ganho da revalorização de 

balanço é de 1,73 (0,78) correspondendo a 26,62 (11,73) por cento da média (mediana) do 

capital próprio que exclui o ganho da revalorização de balanço (€ 6,51 (€ 6,65)), enquanto a 

média (mediana) ganho da revalorização de balanço por acção a justo valor e pela variação do 

poder de compra é de € 0,38 (€ 0,00) e € 1,35 (€ 0,63), respectivamente, correspondendo a 5,9 

(0,0) por cento e 20,7 (9,5) por cento da média (mediana) do capital próprio que exclui o 

ganho da revalorização de balanço, respectivamente. A média (mediana) do ganho da 

revalorização corrente corresponde a 30,5 (7,4) por cento do valor do capital próprio de 

abertura a preços de mercado. Separando o ganho da revalorização a justo valor do ganho da 

revalorização pela variação do poder de compra, a média (mediana) da primeira corresponde a 

22,9 (0,00) por cento do valor do capital próprio de abertura a preços de mercado enquanto a 

da segunda corresponde a 7,6 (0,4) por cento do valor do capital próprio de abertura a preços 

de mercado. O Quadro 5.6 também revela que as empresas da amostra são lucrativas 

(empresas com ganhos de revalorização de balanço e preços a três meses após fecho), com 

uma média (mediana) de resultado líquido por acção de € 0,37 (€ 0,34) apesar da média do 

resultado líquido nos capitais próprios de abertura a preços de mercado ser negativa. Tal 

sucede porque a amostra é apenas de empresas com valores ganhos de revalorização corrente 

e rendibilidade a três meses após fecho, o que reduz a amostra de 407 empresas para 63 

empresas. Isto também sugere que as empresas que reavaliam são aquelas que têm resultados 

negativos. A mediana do rácio price book value é de 1,29 o que indica que as empresas não 

reconhecem todos os activos líquidos (ou reconhece-os a preços abaixo do justo valor).
6
 

Também se verifica o contrário, ou seja, algumas empresas têm activos líquidos reconhecidos 

a preços superiores ao justo valor, porque a média do rácio price book value é inferior a um. 

 

 

 

 

 

                                                 

6
 Correspondem a 55 observações de 63. 
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Quadro 5.6 Estatísticas descritivas das variáveis dependentes de mercado 

Desvio

Variáveis dependentes e independentes Média Mediana padrão N

Variáveis dependentes

Preço 11,119 7,260 12,717 407

Rendibilidade -0,045 -0,132 0,470 63

∆ROt+1 0,019 0,014 0,236 64

∆ROt+2 0,040 0,026 0,245 55

∆ROt+3 0,046 0,032 0,248 46

Variáveis independentes

RB 1,732 0,780 3,183 407

RBJV 0,383 0,000 1,424 407

RBVPC 1,349 0,627 2,900 407

RPA 0,371 0,336 1,414 407

CPPA 6,505 6,649 5,280 407

RC 0,305 0,074 1,114 63

RCJV 0,229 0,000 1,117 63

RCVPC 0,076 0,007 0,173 63

RL -0,057 0,040 0,523 63

∆RL -0,011 0,008 0,424 63

∆RO 0,001 0,020 0,174 64

PBV 0,733 1,287 6,240 64

Activo 5,203 5,134 0,714 64
 

Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. A rendibilidade é o quociente entre a variação 

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

preço das acções três meses do período t-1. ∆ROt+1, ∆ROt+2 e ∆ROt+3 são a variação do resultado 

operacional de um, dois e três períodos seguintes em relação a um período t. RB é o ganho da 

revalorização total de balanço (reserva de revalorização) por acção. RBJV é o ganho da revalorização 

de balanço a justo valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de 

balanço pela variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado 

líquido por acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. 

RC é o ganho da revalorização corrente global. RCJV é o ganho da revalorização corrente a justo valor. 

RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. RL é o resultado líquido 

do período. ∆RL é a variação do resultado líquido do período. ∆RO é o resultado operacional antes de 

depreciações, amortizações, juros e impostos sobre o rendimento do período t menos o resultado 

operacional do período t-1. PBV é o price book value de fecho do período t em que o capital próprio 

exclui os ganhos da revalorização de balanço. Activo é o logaritmo do activo que exclui os ganhos da 

revalorização de balanço, no fim do período t. As variáveis ∆ROt+1, ∆ROt+2, ∆ROt+3, RC, RCJV, 

RCVPC, RL, ∆RL e ∆RO, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 

 

5.5 – Correlação entre as variáveis 

Para analisar o grau de associação existente entre as variáveis de cada um dos modelos de 

regressão vamos usar o R de Pearson e o Ró de Spearman. O teste de Ró de Spearman tem a 

vantagem do coeficiente de correlação não ser sensível a assimetrias da distribuição nem à 

presença de outliers, não exigindo que a distribuição seja normal tal como tem de suceder 
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para o teste de R de Pearson (Gageiro e Pestana, 2005b). Assim, para a primeira (segunda) 

equação do preço (4.2 (4.4)) vamos analisar a intensidade da relação entre o preço das acções, 

ganho da revalorização de balanço (a justo valor e pela variação do poder de compra), o 

capital próprio e os resultados líquidos. Para a terceira (quarta) equação (4.5 (4.7)) vamos 

analisar a intensidade da relação entre a rendibilidade das acções, o ganho da revalorização 

corrente (a justo valor e pela variação do poder de compra), resultados líquidos e sua variação, 

enquanto para a quinta (sexta) equação (4.8 (4.9)) essa análise será entre a variação dos 

resultados operacionais futuros, o ganho da revalorização corrente (a justo valor e pela 

variação do poder de compra), o rácio price book value e o logaritmo do activo. Para aplicar o 

teste do R de Pearson na análise da correlação temos de verificar se a distribuição é normal 

que é um dos pressupostos da aplicação do teste. Para testar a aderência à normalidade vamos 

usar o teste Kolmogorov-Smirnov (K-S) com a correcção de Lilliefors (Gageiro e Pestana, 

2005b) cujos resultados constam do Quadro 5.7 e do Quadro 5.8. No teste K-S as hipóteses a 

testar são: 

H0: A distribuição é normal. 

Ha: A distribuição não é normal. 
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Quadro 5.7 Teste K-S às variáveis das regressões de mercado 

Variáveis Estatística N

Preço 0.195 0.000 *** 407

RB 0.291 0.000 *** 407

RBJV 0.400 0.000 *** 407

RBVPC 0.321 0.000 *** 407

RPA 0.173 0.000 *** 407

CPPA 0.059 0.002 *** 407

Rendibilidade 0.118 0.030 ** 63

RC 0.393 0.000 *** 63

RCJV 0.419 0.000 *** 63

RCVPC 0.330 0.000 *** 63

RL 0.330 0.000 *** 63

∆RL 0.344 0.000 *** 63

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

p-value

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de 

balanço (reserva de revalorização) por acção. RBJV é o ganho da revalorização de balanço a justo 

valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por 

acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A 

rendibilidade é o quociente entre a variação dos preços das acções três meses do período t menos o 

preço das acções três meses do período t-1 e o preço das acções três meses do período t-1. RC é o 

ganho da revalorização corrente global. RCJV é o ganho da revalorização corrente a justo valor. 

RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. RL é o resultado líquido 

do período. ∆RL é a variação do resultado líquido do período. As variáveis RC, RCJV, RCVPC, RL e 

∆RL, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 
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Quadro 5.8 Teste K-S às variáveis da regressão dos resultados operacionais futuros  

Variáveis Estatística p-value N Estatística p-value N Estatística p-value N

ROt+1 0.219 0.000 *** 64

ROt+2 0.217 0.000 *** 55

ROt+3 0.165 0.000 *** 46

RC 0.396 0.000 *** 64 0.397 0.000 *** 55 0.395 0.000 *** 46

RCJV 0.423 0.000 *** 64 0.423 0.000 *** 55 0.420 0.000 *** 46

RCVPC 0.328 0.000 *** 64 0.331 0.000 *** 55 0.329 0.000 *** 46

∆RO 0.286 0.000 *** 64 0.303 0.000 *** 55 0.304 0.000 *** 46

PBV 0.389 0.000 *** 64 0.176 0.000 *** 55 0.191 0.000 *** 46

Activo 0.079 0.200 64 0.093 0.200 55 0.067 0.200 46

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

ROt+1 ROt+2 ROt+3

 
Notas: ∆ROt+1, ∆ROt+2 e ∆ROt+3 são a variação do resultado operacional de um, dois e três períodos 

seguintes em relação a um período t. RC é o ganho da revalorização corrente global. RCJV é o ganho 

da revalorização corrente a justo valor. RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do 

poder de compra. ∆RO é o resultado operacional antes de depreciações, amortizações, juros e 

impostos sobre o rendimento do período t menos o resultado operacional do período t-1. PBV é o price 

book value de fecho do período t em que o capital próprio exclui os ganhos da revalorização de 

balanço. Activo é o logaritmo do activo que exclui os ganhos da revalorização de balanço, no fim do 

período t. As variáveis ∆ROt+1, ∆ROt+2, ∆ROt+3, RC, RCJV, RCVPC e ∆RO, foram divididas pelo 

valor de mercado da empresa do início do período. 

 

Os resultados do teste K-S para todas as variáveis de cada uma das regressões dão um p-value 

inferior a 1 por cento, o que implica rejeitar a hipótese nula de normalidade, o que não sucede 

apenas para a variável do logaritmo do activo. Apesar de tudo vamos calcular os coeficientes 

de correlação do R de Pearson bem como os coeficientes de Ró de Spearman que constam do 

Quadro 5.9 ao Quadro 5.13, sendo os coeficientes do R de Pearson apresentados na primeira 

parte dos quadros e os coeficientes de Ró de Spearman apresentados na segunda parte dos 

quadros.
7
 Pelo Quadro 5.9 e analisando o coeficiente de Ró de Spearman verifica-se que o 

ganho da revalorização de balanço está positivamente associado com o preço embora essa 

associação seja baixa mas é estatisticamente significativa a um nível de 1 por cento. Quanto à 

sua relação com os resultados líquidos e capital próprio verifica-se que a associação também é 

significativamente positiva a um nível de 1 por cento apesar de muito baixa e baixa, 

respectivamente. Quando se analisa as componentes do ganho da revalorização de balanço 

segundo o Quadro 5.9, repara-se que o ganho da revalorização de balanço a justo valor tem 

uma associação negativa apesar de muito baixa com o preço mas apenas para um nível de 

                                                 

7
 Segundo Pestana e Gageiro (2005a) no caso de grandes amostras a violação da normalidade afecta pouco o erro 

tipo I (probabilidade de rejeitar a hipótese nula) e a potência do teste. 
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significância de 10 por cento.
8
 A associação negativa pode dever-se ao facto da revalorização 

implicar uma redução dos resultados líquidos e assim também do capital próprio, em virtude 

das depreciações do período aumentarem. Quanto ao ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra a associação com o preço é significativamente positiva a um 

nível de 1 por cento mas baixa. Contrariamente à revalorização na base do justo valor a 

revalorização pela variação do poder de compra é significativa e positivamente associada com 

os resultados líquidos e com o capital próprio apesar de muito baixa e baixa, respectivamente 

para um nível de significância de 1 por cento. Esta assimetria de associação talvez se deva ao 

facto de pela revalorização na base da variação do poder de compra existir o benefício fiscal 

das depreciações resultantes da revalorização serem dedutíveis ao lucro em 60 por cento, 

apesar da revalorização diminuir os resultados futuros pelo aumento das depreciações. Como 

era de prever e de acordo com o Quadro 5.9 o preço está positivamente associado com os 

resultados e o capital próprio de forma alta e moderada, respectivamente, para um nível de 

significância de 1 por cento.  

 

Pelo Quadro 5.10 verifica-se que o ganho da revalorização corrente tem uma associação 

positiva apesar de muito baixa com a rendibilidade mas não se pode rejeitar a hipótese nula da 

correlação ser nula (p-value 0,620). Separando o ganho da revalorização corrente, verifica-se 

que o ganho da revalorização corrente a justo valor também tem uma associação positiva mas 

baixa com a rendibilidade para um nível de significância de 10 por cento. Contrariamente ao 

ganho da revalorização corrente a justo valor, o ganho da revalorização corrente pela variação 

do poder compra está negativamente associada com a rendibilidade de forma muito baixa, 

mas não se pode rejeitar a hipótese nula de não existir qualquer correlação. Essa associação 

negativa poderá dever-se ao facto da revalorização pela variação do poder de compra ter sido 

apenas reconhecida em dois períodos, em 1997 e 1998, o que não traduz necessariamente 

alterações de valor dos activos. Também pelo Quadro 5.10 e conforme esperado encontra-se 

uma associação positiva entre a rendibilidade e os resultados líquidos e a sua variação, apesar 

de muito baixa e baixa, respectivamente, e não significativa e significativa a 1 por cento, 

respectivamente.  

 

                                                 

8
 Esta associação negativa deve-se ao facto de ter usado como número de observações 407 que é o número de 

observações totais para os ganhos da reavaliação de balanço, porque se usar apenas as observações não zero da 

revalorização a justo valor (95 observações) já há uma associação positiva entre o preço e o ganho da 

revalorização de balanço a justo valor apesar de muito fraca e de não ser estatisticamente significativa (não se 

podendo rejeitar a hipótese nula da correlação ser zero). 
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Dos Quadro 5.11, Quadro 5.12 e Quadro 5.13 o ganho da revalorização corrente está 

negativamente associada com os resultados operacionais dos períodos t+1 e t+3 e 

positivamente associada com os resultados operacionais do período t+2, sendo essa 

associação muito baixa e não significativa, não se podendo rejeitar a hipótese nula das 

correlações serem nulas. Pelos coeficientes de R de Pearson o ganho da revalorização corrente 

está positivamente associada e de forma pelo menos moderada com os resultados operacionais 

futuros para um nível de significância a 1 por cento. Separando o ganho da revalorização 

corrente nas suas componentes, verifica-se que o ganho da revalorização corrente a justo valor 

está negativamente associada com os resultados operacionais dos períodos t+1, t+2 e t+3, de 

forma baixa, baixa e muito baixa, respectivamente, significativa a um nível de 5 por cento e 

10 por cento para o período t+1 e t+2, enquanto para o período t+3 não se pode rejeitar a 

hipótese nula da correlação ser nula. Usando o R de Pearson, existe uma associação moderada, 

positiva e estatisticamente significativa a 1 por cento entre o ganho da revalorização corrente 

a justo valor e os resultados operacionais dos três períodos seguintes (t+1, t+2 e t+3). 

Contrariamente ao ganho da revalorização corrente a justo valor, o ganho da revalorização 

corrente pela variação do poder de compra, pelo teste de Ró de Spearman está positivamente 

associada com os resultados operacionais futuros, apesar de essa associação ser baixa nos 

períodos t+1 e t+2 mas estatisticamente significativa a 5 por cento e ser muito baixa no 

último período (t+3) e não se poder rejeitar a hipótese nula da correlação ser nula.  
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Quadro 5.9 Coeficientes de correlação do R de Pearson e Ró de Spearman das variáveis da 

regressão do preço das acções 

1 0.013 0.007 0.011 0.441 0.386

0.791 0.887 0.825 0.000 *** 0.000 ***

407 407 407 407 407 407

0.227 1 0.413 0.895 -0.297 -0.134

0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.007 ***

407 407 407 407 407 407

-0.086 0.191 1 -0.037 -0.097 -0.379

0.082 * 0.000 *** 0.453 0.049 ** 0.000 ***

407 407 407 407 407 407

0.193 0.822 -0.264 1 -0.28 0.04

0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.00 *** 0.44

407 407 407 407 407 407

0.706 0.133 -0.122 0.155 1 0.472

0.000 *** 0.007 *** 0.014 ** 0.002 *** 0.000 ***

407 407 407 407 407 407

0.615 0.214 -0.332 0.335 0.543 1

0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 *** 0.000 ***

407 407 407 407 407 407

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

RPA CPPAP RB RBJV RBVPC

RPA

CPPA

P

RB

RBJV

RBVPC

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de 

balanço (reserva de revalorização) por acção. RBJV é o ganho da revalorização de balanço a justo 

valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por 

acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção.  
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Quadro 5.10 Coeficientes de correlação do R de Pearson e Ró de Spearman das variáveis da 

regressão da rendibilidade das acções 

1 0.370 0.381 -0.079 -0.317 -0.218

0.003 *** 0.002 *** 0.536 0.011 ** 0.087 *

63 63 63 63 63 63

0.115 1 0.988 0.064 -0.948 -0.804

0.371 0.000 *** 0.616 0.000 *** 0.000 ***

63 63 63 63 63 63

0.212 0.257 1 -0.091 -0.952 -0.802

0.096 * 0.042 ** 0.479 0.000 *** 0.000 ***

63 63 63 63 63 63

-0.137 0.306 -0.825 1 0.044 -0.001

0.285 0.015 ** 0.000 *** 0.734 0.996

63 63 63 63 63 63

0.178 -0.246 -0.394 0.269 1 0.829

0.163 0.052 * 0.001 *** 0.033 ** 0.000 ***

63 63 63 63 63 63

0.355 -0.076 -0.110 0.070 0.593 1

0.004 *** 0.556 0.389 0.588 0.000 ***

63 63 63 63 63 63

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

RL ∆RLR RC RCJV RCVPC

RL

∆RL

R

RC

RCJV

RCVPC

 
Notas: A rendibilidade é o quociente entre a variação dos preços das acções três meses do período t 

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

é o ganho da revalorização corrente global. RCJV é o ganho da revalorização corrente a justo valor. 

RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. RL é o resultado líquido 

do período. ∆RL é a variação do resultado líquido do período. As variáveis RC, RCJV, RCVPC, RL e 

∆RL, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 
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Quadro 5.11 Coeficientes de correlação do R de Pearson e Ró de Spearman das variáveis da 

regressão dos resultados operacionais futuros t+1 

1 0.497 0.487 0.056 -0.308 0.279 -0.019

0.000 *** 0.000 *** 0.663 0.013 ** 0.025 ** 0.881

64 64 64 64 64 64 64

-0.114 1 0.987 0.073 -0.732 -0.048 -0.255

0.3692 0.000 *** 0.565 0.000 *** 0.708 0.042 **

64 64 64 64 64 64 64

-0.303 0.243 1 -0.087 -0.751 -0.049 -0.203

0.015 ** 0.053 * 0.494 0.000 *** 0.701 0.107

64 64 64 64 64 64 64

0.244 0.319 -0.824 1 0.123 0.007 -0.322

0.052 * 0.010 ** 0.000 *** 0.333 0.953 0.010 ***

64 64 64 64 64 64 64

0.088 -0.020 -0.255 0.259 1 -0.124 0.039

0.490 0.875 0.042 ** 0.039 ** 0.329 0.760

64 64 64 64 64 64 64

-0.104 -0.375 -0.104 -0.118 -0.123 1 0.216

0.414 0.002 *** 0.414 0.355 0.334 0.086

64 64 64 64 64 64 64

0.048 -0.468 -0.018 -0.214 -0.155 0.479 1

0.707 0.000 *** 0.887 0.089 * 0.222 0.000

64 64 64 64 64 64 64

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

∆ROt+1 RC RCJV RCVPC Activo

Activo

∆RO

PBV

∆ROt+1

RC

RCJV

RCVPC

∆RO PBV

 
Notas: ∆ROt+1 é a variação do resultado operacional de um seguinte em relação a um período t. RC é o 

ganho da revalorização corrente global. RCJV é o ganho da revalorização corrente a justo valor. 

RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. ∆RO é o resultado 

operacional antes de depreciações, amortizações, juros e impostos sobre o rendimento do período t 

menos o resultado operacional do período t-1. PBV é o price book value de fecho do período t em que 

o capital próprio exclui os ganhos da revalorização de balanço. Activo é o logaritmo do activo que 

exclui os ganhos da revalorização de balanço, no fim do período t. As variáveis ∆ROt+1RC, RCJV, 

RCVPC e ∆RO, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 
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Quadro 5.12 Coeficientes de correlação do R de Pearson e Ró de Spearman das variáveis da 

regressão dos resultados operacionais futuros t+2 

1 0.668 0.642 0.157 -0.437 -0.131 -0.047

0.000 *** 0.000 *** 0.251 0.001 *** 0.342 0.732

55 55 55 55 55 55 55

0.083 1 0.987 0.073 -0.747 -0.205 -0.253

0.549 0.000 *** 0.594 0.000 *** 0.134 0.062 *

55 55 55 55 55 55 55

-0.224 0.237 1 -0.086 -0.766 -0.174 -0.201

0.100 * 0.081 * 0.531 0.000 *** 0.204 0.141

55 55 55 55 55 55 55

0.265 0.329 -0.820 1 0.123 -0.190 -0.327

0.050 * 0.014 ** 0.000 *** 0.372 0.166 0.015 **

55 55 55 55 55 55 55

0.165 -0.070 -0.313 0.284 1 -0.031 0.042

0.230 0.611 0.020 ** 0.044 ** 0.820 0.761

55 55 55 55 55 55 55

-0.083 -0.369 0.019 -0.235 -0.207 1 0.256

0.547 0.006 *** 0.892 0.084 * 0.130 0.060

55 55 55 55 55 55 55

0.038 -0.433 -0.035 -0.188 -0.165 0.443 1

0.784 0.001 *** 0.799 0.169 0.228 0.001

55 55 55 55 55 55 55

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

∆ROt+2 RC RCJV RCVPC Activo

Activo

∆RO

PBV

∆ROt+2

RC

RCJV

RCVPC

∆RO PBV

 
Notas: ∆ROt+2 é a variação do resultado operacional de dois períodos seguintes em relação a um 

período t. RC é o ganho da revalorização corrente global. RCJV é o ganho da revalorização corrente a 

justo valor. RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. ∆RO é o 

resultado operacional antes de depreciações, amortizações, juros e impostos sobre o rendimento do 

período t menos o resultado operacional do período t-1. PBV é o price book value de fecho do período 

t em que o capital próprio exclui os ganhos da revalorização de balanço. Activo é o logaritmo do 

activo que exclui os ganhos da revalorização de balanço, no fim do período t. As variáveis ∆ROt+2, RC, 

RCJV, RCVPC e ∆RO, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 
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Quadro 5.13 Coeficientes de correlação do R de Pearson e Ró de Spearman das variáveis da 

regressão dos resultados operacionais futuros t+3 

1 0,663 0,649 0,077 -0,455 -0,132 -0,135

0,000 *** 0,000 *** 0,609 0,001 *** 0,382 0,370

46 46 46 46 46 46 46

-0,078 1 0,988 0,065 -0,754 -0,209 -0,257

0,607 0,000 *** 0,667 0,000 *** 0,164 0,085 *

46 46 46 46 46 46 46

-0,187 0,207 1 -0,091 -0,772 -0,180 -0,205

0,213 0,168 0,549 0,000 *** 0,232 0,172

46 46 46 46 46 46 46

0,104 0,362 -0,813 1 0,12 -0,18 -0,33

0,493 0,013 ** 0,000 *** 0,41 0,23 0,02 **

46 46 46 46 46 46 46

0,015 -0,042 -0,332 0,310 1 -0,033 0,018

0,920 0,784 0,024 ** 0,036 ** 0,826 0,906

46 46 46 46 46 46 46

-0,090 -0,476 -0,057 -0,225 -0,257 1 0,249

0,551 0,001 *** 0,706 0,132 0,085 * 0,095

46 46 46 46 46 46 46

-0,045 -0,462 -0,019 -0,223 -0,230 0,446 1

0,767 0,001 *** 0,900 0,136 0,125 0,002

46 46 46 46 46 46 46

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

RCJV

RCVPC

∆RO PBV∆ROt+3 RC RCJV RCVPC Activo

Activo

∆RO

PBV

∆ROt+3

RC

 
Notas: ∆ROt+3 é a variação do resultado operacional de três períodos seguintes em relação a um 

período t. RC é o ganho da revalorização corrente global. RCJV é o ganho da revalorização corrente a 

justo valor. RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. ∆RO é o 

resultado operacional antes de depreciações, amortizações, juros e impostos sobre o rendimento do 

período t menos o resultado operacional do período t-1. PBV é o price book value de fecho do período 

t em que o capital próprio exclui os ganhos da revalorização de balanço. Activo é o logaritmo do 

activo que exclui os ganhos da revalorização de balanço, no fim do período t. As variáveis ∆ROt+3, RC, 

RCJV, RCVPC e ∆RO, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 

 

5.6 – Resultados dos testes das regressões 

5.6.1 – Preço 

O Quadro 5.14 apresenta as estatísticas resumo da estimação da equação (4.2) onde se 

relaciona o preço das acções com o ganho da revalorização de balanço, resultados líquidos e 

capital próprio sem os ganhos de revalorização de balanço, todos por acção. Conforme 

previsto o ganho da revalorização de balanço está positivamente relacionado com o preço das 

acções, confirmando que o ganho da revalorização de balanço tem valor relevante. Também 
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como esperado os coeficientes dos resultados e dos capitais próprios são positivos e 

estatisticamente significativos.
9
 Para poder comparar os coeficientes dos resultados líquidos e 

dos capitais próprios realizei o teste de Wald e como p-value é de 0,000 implica rejeitar a 

hipótese nula de que os coeficientes sejam idênticos. De acordo com o modelo de Ohlson 

(1995) prevê-se que o coeficiente do capital próprio seja inferior ou igual a um, e neste caso 

apenas se o coeficiente dos resultados líquidos for zero, o que não se verifica pelo Quadro 

5.14, porque o modelo de Ohlson (1995) se baseia na assumpção de clean surplus o que não 

acontece pelos PCGA portugueses. Usando o preço das acções de fecho (tal como Easton et 

al., 1993) e a cinco meses após fecho (Quadro 5.15) continua a verificar-se uma associação 

positiva e significativa entre o ganho da revalorização de balanço e o preço das acções mas 

com um grau de significância ligeiramente inferior ao que se verifica quando se trata do preço 

das acções a três meses após fecho.
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9
 Os resultados dos testes baseiam-se numa regressão que utilizam variâncias de coeficientes que são válidas 

mesmo havendo heterocedasticidade, ou seja, utilizei um teste robusto na medida em que o grau de 

significância no teste White para a heterocedasticidade foi inferior a 10 por cento (Johnston e DiNardo, 1997). 

Este procedimento foi utilizado para todos os casos em que se verificou a existência de heterocedasticidade no 

teste White. 
10

 Os coeficientes da regressão foram novamente estimados depois da eliminação dos outliers. Os outliers que 

foram anulados correspondem a 1 por cento dos valores mais altos (baixos) dos ganhos da revalorização de 

balanço (tal como em Aboody et al., 1999 e em Marques, 2001). Por este procedimento e relativamente ao 

preço das acções a três meses de fecho são removidas dez observações pela eliminação de 1 por cento dos 

valores mais (menos) elevados de revalorização de balanço. Os coeficientes não diferem muito, sendo de 0,545, 

3,480 e 0,560, para o ganho da revalorização de balanço, resultados líquidos por acção e capital próprio por 

acção, respectivamente. Quando o preço é o de fecho são removidas dez observações e os coeficientes são de 

0,348, 2,836 e 0,506, respectivamente para o ganho da revalorização de balanço, resultados líquidos por acção 

e capital próprio por acção. Quando o preço das acções é cinco meses de fecho são removidas dez observações 

e os coeficientes são de 0,541, 3,474 e 0,598 para o ganho da revalorização de balanço, resultados líquidos por 

acção e capital próprio por acção, respectivamente. Estes resultados constam do Apêndice 3. Também se 

analisaram as distâncias de Cook (mensura o efeito de eliminar uma dada observação) e os Dfbetas 

(mensuração da alteração em cada parâmetro estimado pela eliminação de uma observação) e os resultados 

eram semelhantes aos obtidos pela eliminação de 1 por cento das observaç~~oes com valores mais elevados. 
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Quadro 5.14 Preço das acções 

=tiP  titititi CPPARPARB ζαααα ++++ 3210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante 5,194 6,390 0,000 ***

RB + 0,626 4,210 0,000 ***

RPA + 3,411 5,144 0,000 ***

CPPA + 0,550 5,280 0,000 ***

N 407

R² ajustado 0,252

Estatística F 46,550 ***

Resultados dos testes da igualdade de coeficientes (teste Wald)

Restrição

16,047 0,000 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

Estatística-t

32 αα =

Nota

s: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de balanço 

(reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o capital próprio 

líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção.  

 

Quadro 5.15 Preços das acções de fecho e a cinco meses do fecho 

=tiP  titititi CPPARPARB ζαααα ++++ 3210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef.

Constante 5,074 6,531 0,000 *** 4,820 5,966 0,000 ***

RB + 0,426 2,886 0,004 *** 0,594 3,800 0,000 ***

RPA + 1,599 6,882 0,000 *** 3,337 4,793 0,000 ***

CPPA + 0,536 5,663 0,000 *** 0,602 5,905 0,000 ***

N 421 423

R² ajustado 0,258 0,247

Estatística F 49,771 *** 47,185 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t Estatística-t

P0 P5

 
Notas: O preço das acções é o de fecho e a cinco meses após fecho. RB é o ganho da revalorização 

total de balanço (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o 

capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. 

 

Se se introduzirem variáveis artificiais (dummy) como em Aboody et al. (1999) os resultados 

são ligeiramente diferentes. Dois conjuntos de variáveis dummy podem ser introduzidos, um 

para cada empresa e outro para cada período. O conjunto de variáveis dummy para cada 



 142 

empresa serve para o controlo dos efeitos específicos de cada empresa, para mitigar 

dependências residuais entre os períodos, porque uma empresa pode entrar na equação em 

todos os períodos e não apenas quando revaloriza os seus activos e para reduzir efeitos de 

escala. A variável assume o valor de um se a observação é da empresa em causa caso 

contrário é zero. O conjunto de variáveis dummy para cada período serve para o controlo da 

possibilidade de efeitos macro económicos específicos de um período (por exemplo, 

alterações nos preços das propriedades). A variável assume o valor de um se a observação é 

do período em análise e zero no caso contrário. O problema da introdução desta última 

variável dummy (dos períodos) é que anula o efeito provocado pela revalorização na base da 

variação do poder de compra que foram todas reconhecidas ou em 1997 ou em 1998, o que 

não resulta de qualquer efeito macro económico específico. Introduzindo apenas a variável 

dummy empresas e pelo Quadro 5.16 verifica-se que continua a existir uma associação 

positiva e significativa para um nível de significância de 5 por cento, mas a estatística de teste 

diminuiu (passa de 4,210 para 2,131).
11

 

 

Quadro 5.16 Preço das acções com variável dummy 

=tiP  titititi CPPARPARB ζαααα ++++ 3210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante 5,603 1,735 0,084 *

RB + 0,806 2,131 0,034 **

RPA + 2,109 2,910 0,004 ***

CPPA + 1,192 5,113 0,000 ***

N 407

R² ajustado 0,455

Estatística F 5,835 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de 

balanço (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o capital 

próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A regressão do preço inclui 

intercepções para cada empresa. 

 

                                                 

11
 Se foram introduzidas as duas variáveis dummy em simultâneo (períodos e empresas) todos os coeficientes se 

mantêm positivos mas o coeficiente do ganho da revalorização de balanço deixa de ser estatisticamente 

significativo (Apêndice 4). Ao introduzir a variável dummy períodos as observações do ano de 1998 não são 

consideradas corroborando o que eu tinha referido de se anular o efeito do ganho da revalorização na base do 

poder de compra que foi reconhecida essencialmente em 1998 bem como em 1997.  
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O Quadro 5.17 apresenta as estatísticas resumo da estimação da equação (4.4), que relaciona o 

preço com o ganho da revalorização de balanço a justo valor e ganho da revalorização de 

balanço pela variação do poder de compra, resultados líquidos e capital próprio sem os 

ganhos de revalorização de balanço, todos por acção. Como previsto os ganhos da 

revalorização de balanço a justo valor e pela variação do poder de compra estão positivamente 

relacionados com o preço das acções. A estatística de teste no caso do ganho da revalorização 

de balanço a justo valor é de 3,360 (p-value de 0,000) e no caso da revalorização de balanço 

pela variação do poder de compra é inferior e de 2,099 (p-value 0,036). Isto indica que o 

preço das acções reflecte a relação entre o ganho da revalorização de balanço independente de 

como é mensurada e o desempenho futuro. Como não se pode rejeitar a hipótese nula do teste 

de Wald, os coeficientes do ganho da reavaliação de balanço a justo valor e pela variação do 

poder de compra são idênticos, sugerindo que o investidor não distingue a forma como os 

ganhos de reavaliação são obtidos (Barth e Clinch, 1998). Também como esperado os 

coeficientes dos resultados e dos capitais próprios são positivos e estatisticamente 

significativos (a estatística de teste é de 4,859 e 5,569, respectivamente).
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 Os coeficientes da regressão com a remoção de observações face ao procedimento de eliminação de outliers 

são apresentados no Apêndice 5. A diferença é que o coeficiente da variável ganho da revalorização de 

balanço pela variação do poder de compra apesar de positivo mas mais baixo não se pode rejeitar a hipótese 

nula de que possa ser nulo. 
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Quadro 5.17 Preço das acções e ganho de revalorização de balanço a justo valor e variação do 

poder de compra  

=tiP  tititititi CPPARPARBVPCRBJV πφφφαφ +++++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante 4,572 5,263 0,000 ***

RBJV + 1,322 3,360 0,001 ***

RBVPC + 0,463 2,099 0,036 **

RPA + 3,210 4,859 0,000 ***

CPPA + 0,650 5,569 0,000 ***

N 407

R² ajustado 0,256

Estatística F 35,988 ***

Resultados dos testes da igualdade de coeficientes (teste Wald)

Restrição

3,548 0,060 *

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

Estatística-t

21 φφ =

Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização de balanço 

a justo valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por 

acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. 

 

No Quadro 5.18 relaciono o preço das acções de fecho e a cinco meses do fecho com o ganho 

da revalorização de balanço a justo valor e pela variação do poder de compra e verifica-se que 

quando se trata de preço de fecho (tal como Easton et al., 1993) as conclusões são similares 

aquelas em que o preço é a três meses do fecho. Os ganhos de revalorização estão 

positivamente associados com o preço das acções a cinco meses (a estatística de teste é de 

2,909 (p-value de 0,004) e de 2,165 (p-value de 0,031), respectivamente para o ganho da 

revalorização de balanço a justo valor e pela variação do poder de compra). Quando se trata 

do preço das acções de fecho os coeficientes de todas as variáveis são positivos mas quando 

se trata do ganho da revalorização de balanço a justo valor o teste estatística é mais baixo do 

que quando se trata do preço a três meses do fecho e do preço de fecho.
13

 Fazendo o teste 

Wald para comparar os coeficientes dos ganhos de reavaliação a justo valor e pela variação do 

                                                 

13
 Também para o preço das acções de fecho e a cinco meses de fecho foram eliminados os outliers e a grande 

diferença é que o coeficiente do ganho da revalorização de balanço pela variação do poder de compra é 

negativo quando os preços são os de fecho e a três meses após fecho mas não se pode rejeitar a hipótese nula 

do coeficiente ser nulo (Apêndice 5). 
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poder de compra, quer se trate do preço das acções de fecho e a cinco meses de fecho não se 

rejeita a hipótese nula de que estes não sejam idênticos. 

 

Quadro 5.18 Preço das acções de fecho e a cinco meses do fecho e ganho da revalorização de 

balanço a justo valor e pela variação do poder de compra  

=tiP  tititititi CPPARPARBVPCRBJV πφφφαφ +++++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef.

Constante 5,027 7,446 0,000 *** 4,309 4,370 0,000 ***

RBJV + 0,513 1,673 0,095 * 1,204 2,909 0,004 ***

RBVPC + 0,403 2,346 0,019 ** 0,441 2,165 0,031 **

RPA + 2,573 4,398 0,000 *** 3,128 6,480 0,000 ***

CPPA + 0,546 5,575 0,000 *** 0,687 5,513 0,000 ***

N 420 423

R² ajustado 0,256 0,250

Estatística F 37,009 *** 36,202 ***

Resultados dos testes da igualdade de coeficientes (teste Wald)

Restrição

0,092 0,762 2,659 0,104

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t Estatística-t

P0 P5

Estatística-t Estatística-t

21 φφ =

 
Notas: O preço das acções é o de fecho e a cinco meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização 

de balanço a justo valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de 

balanço pela variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado 

líquido por acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. 

 

Voltando a introduzir a variável dummy empresas para a separação do ganho da revalorização 

de balanço em justo valor e variação do poder de compra os resultados da regressão do preço 

das acções (4.4) são os do Quadro 5.19. Da análise do quadro referido verifica-se que o ganho 

da revalorização de balanço a justo valor está positivamente associado com o preço, mas a um 

nível de significância de 5 por cento enquanto o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra também está positivamente associada com o preço das acções, 

mas não se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente ser nulo, isto significa que o modelo 
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não confirma do ponto de vista estatístico o resultado apesar do coeficiente ter o sinal 

esperado.
14

 

 

Quadro 5.19 Preço das acções com variável dummy e ganho da revalorização a justo valor e pela 

variação do poder de compra  

=tiP  tititititi CPPARPARBVPCRBJV πφφφαφ +++++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante -1,667 -0,755 0,451

RBJV + 1,466 2,402 0,017 **

RBVPC + 0,231 0,435 0,664

RPA + 2,029 2,821 0,005 ***

CPPA + 1,295 4,621 0,000 ***

N 407

R² ajustado 0,456

Estatística F 5,796 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização de balanço 

a justo valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por 

acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A 

regressão do preço inclui intercepções para cada empresa. 

 

5.6.2 – Rendibilidade 

No Quadro 5.20 apresento as estatísticas resumo da equação (4.5) que relaciona a 

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

variação. Todas as variáveis independentes foram divididas pelo valor de mercado dos 

capitais próprios de abertura. Encontrar uma relação significativa entre o ganho da 

revalorização corrente e a rendibilidade das acções seria uma grande evidência de que as 

revalorizações são valor relevante e atempadas, contudo, como as empresas não revalorizam 

todos os anos (as revalorizações são feitas a intervalos não frequentes), como há muito poucas 

observações para a análise e como as quantias de revalorização reflectem alterações de valor 

durante muitos anos (essas alterações podem já estar incorporadas no preço das acções antes 

                                                 

14
 Se for introduzida a variável dummy períodos em simultâneo com a variável dummy empresas, o ganho da 

revalorização de balanço a justo valor continua a estar positivamente associada com o preço, contudo a um 

nível de significância de 10 por cento enquanto o ganho da revalorização de balanço pela variação do poder de 

compra está negativamente associada com o preço das acções, mas não se pode rejeitar a hipótese nula do 

coeficiente ser nulo (Apêndice 6). 
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da rendibilidade), os resultados poderão não indicar o valor relevante da revalorização. Como 

se depreende pelos resultados da estimação da equação (4.5) o ganho da revalorização 

corrente está positivamente associado com a rendibilidade das acções (a estatística de teste é 

de 2,175), concluindo-se que as reavaliações reflectem uma parte das alterações de valor dos 

activos fixos tangíveis. No sentido de comparar o coeficiente do ganho da reavaliação com o 

coeficiente dos resultados líquidos para verificar se a alteração de valor dos activos ocorreu 

em outro período (o que é verdade se o coeficiente do ganho da revalorização for inferior ao 

dos resultados líquidos) fiz o teste Wald e não se rejeita a hipótese nula de que os coeficientes 

não sejam idênticos. Os resultados da rendibilidade das acções não são tão óbvios como no 

caso da regressão do preço das acções porque o número de observações reduziu drasticamente. 

Usando a rendibilidade de fecho (Quadro 5.21) continua a verificar-se uma associação 

positiva entre o ganho da revalorização corrente e a rendibilidade das acções.
15

 

 

Quadro 5.20 Rendibilidade das acções 

=tiR  titititi RLRLRC ψββββ +∆+++ 3210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante -0,124 -2,223 0,030 **

RC + 0,301 2,175 0,034 **

RL + 0,185 0,595 0,554

∆RL + 0,205 2,731 0,008 ***

N 63

R² ajustado 0,115

Estatística F 3,693 **

Resultados dos testes da igualdade de coeficientes (teste Wald)

Restrição

0,418 0,520

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

Estatística-t

21 ββ =

 
Notas: As rendibilidades são o quociente entre a variação dos preços das acções três meses do período 

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

RC é o ganho da revalorização corrente global. RL é o resultado líquido do período. ∆RL é a variação 

do resultado líquido do período. Todas as variáveis independentes foram divididas pelo valor de 

mercado da empresa do início do período. 

 

                                                 

15
 Não se considerou a rendibilidade a cinco meses porque a estatística F não é estatisticamente significativa 

como também não se eliminaram os outliers porque a estatística F dos resultados não é estatisticamente 

significativa. 
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Quadro 5.21 Rendibilidade das acções de fecho 

=tiR  titititi RLRLRC ψββββ +∆+++ 3210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante -0,051 -0,899 0,372

RC + 0,313 2,710 0,009 ***

RL + 0,331 1,292 0,201

∆RL + 0,084 0,488 0,627

N 63

R² ajustado 0,113

Estatística F 3,838 **

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

 
Notas: As rendibilidades são o quociente entre a variação dos preços das acções de fecho do período t 

menos o preço das acções de fecho do período t-1 e o preço das acções de fecho (cinco meses do fecho) 

do período t-1. RC é o ganho da revalorização corrente global. RL é o resultado líquido do período. 

∆RL é a variação do resultado líquido do período. Todas as variáveis independentes foram divididas 

pelo valor de mercado da empresa do início do período. 

 

No Quadro 5.22 apresento as estatísticas resumo da estimação da equação (4.7) que relaciona 

a rendibilidade de acções com o ganho da revalorização corrente a justo valor e a variação do 

poder de compra, resultados líquidos e variação dos resultados líquidos, com todas as 

variáveis independentes divididas pelo valor do capital próprio de abertura a preços de 

mercado. Fazendo os testes para o ganho da revalorização corrente a justo valor e pela 

variação do poder de compra verifica-se que existe uma associação positiva e significativa 

entre o ganho da revalorização corrente a justo valor e a rendibilidade das acções (a estatística 

do teste é de 2,186 com um nível de significância de 5 por cento (p-value de 0,033)) e que a 

associação com o ganho da revalorização corrente pela variação do poder de compra é 

negativa, contudo não se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente ser nulo. Quanto aos 

resultados líquidos e à variação dos resultados líquidos estes também estão positivamente 

associados com a rendibilidade das acções, contudo não é possível rejeitar a hipótese nula de 

que o coeficiente dos resultados líquidos seja nulo (p-value de 0,386).  
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Quadro 5.22 Rendibilidade das acções e ganho de revalorização corrente a justo valor e pela 

variação do poder de compra  

=tiR  tititititi RLRLRCVPCRCJV ϖϕϕϕϕϕ +∆++++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante -0,105 -1,740 0,087

RCJV + 0,367 2,186 0,033 **

RCVPC + -0,044 -0,283 0,778

RL + 0,330 0,874 0,386

∆RL + 0,196 2,484 0,016 **

N 63

R² ajustado 0,122

Estatística F 3,149 **

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

 
Notas: As rendibilidades são o quociente entre a variação dos preços das acções três meses do período 

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

RCJV é o ganho da revalorização corrente a justo valor. RCVPC é o ganho da revalorização corrente a 

variação do poder de compra. RL é o resultado líquido do período. ∆RL é a variação do resultado 

líquido do período. Todas as variáveis independentes foram divididas pelo valor de mercado da 

empresa do início do período. 

 

Tal como fiz para o preço das acções também vou relacionar a rendibilidade das acções de 

fecho com o ganho da revalorização corrente a justo valor e pela variação do poder de compra 

e as estatísticas resumo são as do Quadro 5.23. O uso da rendibilidade das acções de fecho é 

consistente com Easton et al. (1993) e Barth e Clinch (1998) e verifica-se que o ganho da 

revalorização corrente a justo valor está positivamente associada com a rendibilidade das 

acções (a estatística de teste é de 2,659 com um nível de significância de 1 por cento (p-value 

de 0,010)). O coeficiente significativamente positivo do ganho da revalorização corrente a 

justo valor traduz o facto de que a revalorização a justo valor reflecte atempadamente pelo 

menos uma parte de alteração de valor dos activos fixos tangíveis. Também se verifica uma 

associação positiva entre a rendibilidade e o ganho da revalorização corrente baseada na 

variação do poder de compra mas não se pode rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente 

seja zero (p-value de 0,399). Estes resultados para a rendibilidade de fecho são consistentes 

com os de Aboody et al. (1999) que encontraram uma relação positiva e significativa entre o 

ganho da revalorização corrente com base no justo valor e a rendibilidade das acções. Quanto 

aos resultados líquidos e à variação dos resultados líquidos estes também estão positivamente 
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associados com a rendibilidade, contudo não é possível rejeitar a hipótese nula de que os 

coeficientes sejam nulos (p-value de 0,200 e 0,633, respectivamente).
16

 

 

Quadro 5.23 Rendibilidade de fecho e ganho da revalorização corrente a justo valor e pela 

variação do poder de compra 

=tiR  tititititi RLRLRCVPCRCJV ϖϕϕϕϕϕ +∆++++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coeficiente

Constante -0,047 -0,777 0,440

RCJV + 0,318 2,659 0,010 ***

RCVPC + 0,257 0,850 0,399

RL + 0,343 1,294 0,200

∆RL + 0,083 0,480 0,633

N 68

R² ajustado 0,099

Estatística F 2,845 **

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t

 
Notas: As rendibilidades são o quociente entre a variação dos preços das acções de fecho do período t 

menos o preço das acções de fecho do período t-1 e o preço das acções de fecho do período t-1. RCJV 

é o ganho da revalorização corrente a justo valor. RCVPC é o ganho da revalorização corrente a 

variação do poder de compra. RL é o resultado líquido do período. ∆RL é a variação do resultado 

líquido do período. Todas as variáveis independentes foram divididas pelo valor de mercado da 

empresa do início do período. 

 

Aboody et al. (1999) introduziram um conjunto de variáveis dummy, para os períodos e para 

as empresas. Como já referido, a não introdução da variável dummy dos períodos deve-se ao 

facto desta anular o efeito das reavaliações mensuradas pela variação do poder de compra que 

foram reconhecidas apenas em dois períodos, 1997 e 1998. A introdução da variável empresas 

                                                 

16
 A regressão foi novamente estimada usando o valor do activo para estandardizar as variáveis independentes 

em vez do valor de mercado da empresa do início do período (Barth e Kallapur (1996) consideraram como 

factor para encontrar uma escala verdadeira para além das vendas, valor contabilístico do capital próprio, 

resultado líquido, número de acções e preço das acções o total do activo). As estatísticas resumo para a 

rendibilidade de três meses de fecho são as do Apêndice 7. O ganho da revalorização corrente a justo valor 

está positivamente associado com a rendibilidade das acções com um nível de significância de 10 por cento. 

Continua a verificar-se uma associação negativa entre a rendibilidade das acções e o ganho da revalorização 

corrente pela variação do poder de compra (mas não se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente ser nulo), o 

que de certa maneira pode ser explicado pela obrigatoriedade de reconhecimento do ganho em períodos 

predefinidos e reflectindo apenas a variação do poder de compra e não a alteração especifica do preço dos 

activos fixos tangíveis. 
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tem o problema de que as empresas não revalorizam todos os períodos e nem todas 

revalorizam.
17

 

 

5.6.3 – Desempenho operacional futuro 

O Quadro 5.24 apresenta de forma resumida as estatísticas da regressão (4.8) que relaciona o 

ganho da revalorização corrente com alterações futuras no desempenho operacional, sendo 

estas medidas como as alterações no resultado operacional do período seguinte até ao terceiro 

período seguinte. Como estimado os coeficientes do ganho da revalorização corrente são 

positivos para todos os períodos, do período t+1 ao período t+3, confirmando que existe uma 

associação positiva entre o ganho da revalorização corrente e os resultados operacionais 

futuros, sendo os coeficientes estatisticamente significativos a 1 por cento (4,450, 4,991 e 

3,944, respectivamente para os períodos t+1, t+2 e t+3).
18

 Estes resultados são consistentes 

com o facto dos activos se realizarem pelo uso ao longo de vários períodos e de que a 

revalorização reflecte esses aumentos de valor (Abbody et al., 1999). Os coeficientes 

estimados da variável ganho da revalorização corrente podem ser interpretados como 

indicando que 15,5 por cento da revalorização foi realizado como aumento do resultado 

operacional para o primeiro período subsequente. Os coeficientes das variáveis price book 

value e activo são quase zero e não estatisticamente significativos (excluindo o do price book 

value e para apenas o período t+1 que é significativo a 1 por cento) o que revela que não 

havia nenhuma necessidade especial para controlar quer o risco de falência e de crescimento 

(price book value) quer a dimensão (activo). As alterações no período do resultado 

operacional estão positivamente associadas com o desempenho operacional futuro para todos 

os períodos subsequentes (de um a três) mas não são estatisticamente significativos. 

Contrariamente a Aboody et al. (1999) não irei introduzir a variável dummy dos períodos para 

não anular o efeito da revalorização mensurada pela variação do poder de compra reconhecida 

apenas em dois períodos (1997 e 1998).
19

 

                                                 

17
Introduzindo a variável dummy dos períodos o ganho da revalorização corrente a justo valor continua a estar 

positivamente associado com a rendibilidade das acções (mas não se pode rejeitar a hipótese nula no caso em 

que a rendibilidade é a de fecho (p-value de 0,268)). Quanto ao ganho da revalorização corrente pela variação 

do poder de compra também está positivamente associada com a rendibilidade das acções de fecho e a três 

meses do fecho, mas em nenhuma delas se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente ser nulo (Apêndice 8).  
18

 Foram estimados os coeficientes do ganho da revalorização corrente para os períodos t+4 a t+6 (apresentados 

no Apêndice 9) e verifica-se uma grande redução no coeficiente para o sexto período o que permite concluir 

que a realização dos activos atingiu o seu máximo nos períodos anteriores.  
19

Caso a variável dummy para os períodos fosse introduzida na equação os resultados confirmam os obtidos sem 

a variável dummy (Apêndice 10). Os coeficientes da variável ganho da revalorização corrente continuam a ser 

positivos para todos os períodos e estatisticamente significativos para um nível de 1 por cento.  
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Quadro 5.24 Resultados operacionais futuros t+1 a t+3 

=∆ + itRO ,τ  tititititi ActivoPBVRORC ξδδδδδ +++∆++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef. Coef.

Constante -0,187 -0,948 0,347 -0,291 -1,498 0,140 -0,109 -0,504 0,617

RC + 0,155 4,450 0,000 *** 0,177 4,991 0,000 *** 0,151 3,944 0,000 ***

∆RO ? 0,351 1,630 0,108 0,255 1,174 0,246 0,170 0,719 0,476

PBV ? 0,012 2,993 0,004 *** 0,000 -0,001 0,999 0,002 0,178 0,860

Activo ? 0,029 0,775 0,442 0,053 1,442 0,156 0,019 0,466 0,644

N 64 55 46

R² ajustado 0,325 0,435 0,394

Estatística F 8,588 *** 11,399 *** 8,302 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

∆ROt+3

Estatística-tEstatística-t Estatística-t

∆ROt+1 ∆ROt+2

 
Notas: ∆ROt+1, ∆ROt+2 e ∆ROt+3, são a variação do resultado operacional de um, dois e três períodos seguintes em relação a um período t. RC é o ganho da 

revalorização corrente global. ∆RO é o resultado operacional antes de depreciações, amortizações, juros e impostos sobre o rendimento do período t menos o 

resultado operacional do período t-1. PBV é o price book value de fecho do período t em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. 

Activo é o logaritmo do activo que exclui os ganhos da revalorização de balanço, no fim do período t. Todas as variáveis excluindo a variável PBV e a 

variável activo, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período.  
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O Quadro 5.25 apresenta resumidamente as estatísticas da regressão (equação 4.9), que 

relaciona o ganho da revalorização corrente a justo valor e o ganho da revalorização corrente 

pela variação do poder de compra com os resultados operacionais futuros do período seguinte 

até ao terceiro período seguinte. Como estimado os coeficientes do ganho da revalorização 

corrente a justo valor são positivos para todos os períodos, do período t+1 ao período t+3, 

providenciando uma grande evidência de que a revalorização corrente a justo valor está 

associada com o desempenho futuro, mensurado através do resultado operacional. Os 

coeficientes são de 0,155, 0,171 e 0,149, respectivamente para os períodos t+1, t+2 e t+3, 

sendo estatisticamente significativos a um nível de 1 por cento.
20

 Quanto ao ganho da 

revalorização corrente pela variação do poder de compra este está positivamente associado 

com os resultados operacionais futuros do primeiro ao terceiro período subsequente mas não 

se pode rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes possam ser zero para os períodos t+1 e 

t+3 (os p-value são superiores a um nível de erro de 10 por cento).
21

 Daqui se infere que no 

caso da revalorização corrente pela variação do poder de compra não é claro que estas sejam 

valor relevante e que estejam associadas com o desempenho operacional futuro medido 

através dos resultados operacionais. Os coeficientes das variáveis PBV e activo continuam a 

ser quase zero e não são estatisticamente significativos (excluindo o período t+2 e para o 

activo que é significativo a 10 por cento e o período t+1 e para o PBV que é significativo a 1 

por cento) e as alterações no período do resultado operacional estão positivamente associadas 

com o desempenho operacional futuro para todos os períodos subsequentes (de um a três) mas 

não são estatisticamente significativos. 

 

Aboody et al. (1999) introduziram um conjunto de variáveis dummy para os períodos mas não 

para as empresas porque tal como já referido atrás, as empresas não reavaliam todos os 

períodos e nem todas o fazem. Não vou introduzir a variável dos períodos porque também 

como já o referi atrás a sua introdução anula o efeito das reavaliações mensuradas pela 

                                                 

20
Foram estimados os coeficientes do ganho da revalorização corrente a justo valor e pela variação do poder de 

compra para os períodos t+4 a t+6 (apresentados no Apêndice 11) e continua verificar-se uma grande redução 

no coeficiente no sexto período o que permite concluir que a realização dos activos atingiu o seu máximo nos 

períodos anteriores. 
21

A partir do quarto período seguinte inclusive (ver Apêndice 11), o coeficiente do ganho da revalorização 

corrente baseado na variação do poder de compra passa a ser negativo o que confirma um menor valor 

relevante relativamente do ganho da revalorização corrente a justo valor, ou seja, de que não são reconhecidas 

nos períodos em que as alterações de valor ocorrem e de que o valor não é o mais correcto (a alteração de valor 

reflecte apenas a variação do poder de compra). 
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variação do poder de compra que foram reconhecidas apenas em dois períodos, 1997 e 

1998.
22

 

                                                 

22
Caso fosse introduzida a variável dummy dos períodos os resultados confirmam os anteriores (Apêndice 12).  
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Quadro 5.25 Resultados operacionais futuros t+1 a t+3 e ganho da revalorização corrente a justo valor e pela variação do poder de compra  

=∆ + itRO ,τ  titititititi ActivoPBVRORCVPCRCJV νγγγγγγ +++∆+++ 543210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef. Coef.

Constante -0,188 -0,889 0,378 -0,380 -1,866 0,068 * -0,131 -0,569 0,573

RCJV + 0,155 4,355 0,000 *** 0,171 4,837 0,000 *** 0,149 3,843 0,000 ***

RCVPC + 0,157 1,043 0,301 0,365 2,541 0,014 ** 0,197 1,255 0,217

∆RO ? 0,351 1,575 0,121 0,202 0,921 0,361 0,158 0,650 0,520

PBV ? 0,012 2,944 0,005 *** 0,001 0,123 0,902 0,003 0,196 0,845

Activo ? 0,029 0,736 0,465 0,066 1,765 0,084 * 0,022 0,525 0,603

N 64 55 46

R² ajustado 0,314 0,444 0,380

Estatística F 6,754 *** 9,636 *** 6,513 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

∆ROt+3

Estatística-tEstatística-t Estatística-t

∆ROt+1 ∆ROt+2

 
Notas: ∆ROt+1, ∆ROt+2 e ∆ROt+3 são a variação do resultado operacional de um, dois e três períodos seguintes em relação a um período t. RCJV é o ganho da 

revalorização corrente a justo valor. RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. ∆RO é o resultado operacional antes de 

depreciações, amortizações, juros e impostos sobre o rendimento do período t menos o resultado operacional do período t-1. PBV é o price book value de 

fecho do período t em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. Activo é o logaritmo do activo que exclui os ganhos da revalorização 

de balanço, no fim do período t. Todas as variáveis excluindo a variável PBV e a variável activo, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início 

do período. 
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5.7 – Análises adicionais 

Irei agora analisar como as relações que documentamos no ponto anterior estão relacionadas 

com outras variáveis, nomeadamente se o valor relevante da revalorização depende do nível 

de endividamento ou se difere quando se fazem algumas outras partições na amostra.  

 

5.7.1 – Rácio debt to equity 

Sempre que se verifica uma revalorização pode haver a possibilidade de ocorrer um erro de 

mensuração, o que acontece devido à incerteza quanto à determinação do melhor valor e ao 

poder discricionário da gestão em escolher o período e os activos que vai revalorizar 

(Marques, 2001). Por isso a motivação para a revalorização pode alterar a forma como o 

investidor a considera. O valor relevante da revalorização será diferente se a revalorização for 

feita para obter uma imagem verdadeira e apropriada ou se for feita por causa do nível de 

endividamento na estrutura de capital (relação entre o passivo e o capital próprio). Segundo 

Easton et al. (1993) e de acordo com questionário feito na Austrália a CFO a primeira grande 

razão para as empresas revalorizarem os activos era a obtenção de uma imagem verdadeira e 

apropriada da posição e do desempenho financeiro enquanto a segunda grande razão era a 

diminuição do rácio debt to equity. A revalorização em empresas que tenham elevados níveis 

de passivos no capital próprio podem ser vistas como oportunistas enquanto as revalorizações 

de empresas com baixos níveis de passivo no capital próprio podem ser vistas como uma 

tentativa para reduzir assimetrias de informação entre a empresa e os investidores. Uma 

empresa com níveis elevados de passivo no capital próprio pode ter como motivação evitar 

constrangimentos de débito, ou seja, por exemplo, para aumentar a sua capacidade de 

endividamento (o que é um acto oportunista). Segundo Muller III (1999) uma das razões no 

RU para o reconhecimento de activos como marca numa compra em vez de goodwill que era 

reconhecido como uma redução de capital próprio (o que deteriora o capital próprio) era a não 

redução do capital próprio e assim a não redução dos rácios que usem o capital próprio no 

denominador.
 23

 Daqui se depreende que as empresas que tenham como motivação para a 

revalorização a imagem verdadeira e apropriada, a revalorização terá uma maior relação com 

o desempenho futuro da empresa. Assim, a minha previsão é a de que os coeficientes dos 

ganhos da revalorização quando a revalorização está relacionada com o nível de 

endividamento (medido pelo rácio debt to equity) sejam negativos, reflectindo um menor 

                                                 

23
 As marcas no RU não eram amortizadas mas apenas reduzidas por perdas de imparidade permanentes. 
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valor relevante dos ganhos da revalorização em empresas com níveis elevados de 

endividamento. 

 

Também Easton et al. (1993) e Aboody et al. (1999) analisaram a relação entre a 

revalorização e o nível de endividamento, contudo os resultados são conflituosos porque 

enquanto no primeiro os resultados suportam a visão de que a motivação é a eficiência 

informativa, no segundo os resultados suportam a visão de que a motivação é oportunista. 

Nenhum destes dois estudos encontrou uma interacção significativa entre o endividamento e a 

revalorização nos testes da rendibilidade das acções. Segundo Courtenay e Cahan (2004) para 

este contexto os testes baseados na rendibilidade das acções são mais poderosos do que 

aqueles que são baseados no preço das acções. Courtenay e Cahan (2004) baseados numa 

amostra de empresas da Nova Zelândia concluíram que a revalorização de activos fixos 

tangíveis têm maior valor relevante em empresas com rácios de debt to equity mais baixos do 

que as que têm rácios mais altos. Então tal como Aboody et al. (1999) também Courtenay e 

Cahan (2004) concluíram que os resultados suportam a ideia de que a revalorização tem 

motivos oportunistas e não para redução da assimetria informativa. Barth e Clinch (1998) não 

examinaram directamente os efeitos do endividamento na reacção do mercado à revalorização, 

mas investigaram se o valor da revalorização dependia ou não de quem o determinava (a 

gestão ou um avaliador independente). Partiram do princípio de que a gestão como tem 

informação privada a motivação da revalorização pudesse ser oportunista. Os resultados não 

suportam a visão de que o valor relevante da revalorização difere dependendo de quem 

determina o valor da revalorização. 

 

Para testar a relação entre o ganho da revalorização de balanço e o preço das acções (tal como 

na equação 4.2) tomando em consideração o rácio do debt to equity, voltei a estimar uma nova 

equação (5.1) que é muito similar à original apenas com a diferença que inclui mais uma 

variável independente (RC×DE), para entrar em linha de conta com a interacção que pode 

existir entre o ganho da revalorização de balanço e o rácio debt to equity. O rácio debt to 

equity resulta do quociente entre o passivo e o capital próprio líquido do ganho da 

revalorização de balanço (tal como Aboody et al. (1999). Como já foi referido o ganho da 

revalorização de balanço é retirada ao valor do capital próprio para evitar que os resultados 

sejam influenciados pela relação existente entre o ganho da revalorização e o capital próprio. 

Espera-se que o coeficiente estimado do ganho da revalorização de balanço seja 

significativamente positivo e que o coeficiente estimado da nova variável seja 
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significativamente negativo entendendo que a motivação das empresas para revalorizar com 

elevados níveis de endividamento é oportunista (e não a eficiência). O problema do preço das 

acções é que este pode reflectir por exemplo os benefícios de diminuição dos 

constrangimentos de débito que não estão directamente relacionados com a associação entre a 

revalorização e o desempenho futuro da empresa, por isso Aboody et al. (1999) não previram 

qual o sinal para o coeficiente da nova variável.  

 

=tiP  titititi CPPARPADERBRB τηηηηη +++×++ 43210  (5.1) 

 

Os resultados estimados da regressão (5.1) constam do Quadro 5.26 para o preço das acções 

três meses após fecho sem e com variável dummy das empresas. Como previsto verifica-se 

que o ganho da revalorização tem menor valor relevante quanto maior for o nível de 

endividamento das empresas sugerindo que a motivação para a revalorização é oportunista. O 

coeficiente da variável que relaciona o ganho da revalorização com o rácio debt to equity 

(RB×DE) é negativo em 0,435 e em 0,293, para a regressão sem e com a variável dummy de 

empresas, respectivamente, sendo estatisticamente significativo a um nível de 5 por cento. 

Continua a verificar-se uma associação positiva e significativa a um nível de erro de 1 por 

cento entre o ganho da revalorização de balanço e o preço das acções sem e com a variável 

dummy empresas. Para poder comparar os dois coeficientes (o do ganho da revalorização com 

o que interage com o debt to equity) fiz o teste de Wald e rejeita-se hipótese nula dos 

coeficientes serem idênticos. Os coeficientes do ganho da revalorização continuam positivos 

mesmo retirando o valor do coeficiente das variáveis que interagem com o debt to equity, 

indicando que o ganho da revalorização de balanço continua a estar positivamente associado 

com o preço, mesmo quando se trata de empresas com elevados níveis de endividamento. 

Mantêm-se tal como esperado, positivos e estatisticamente significativos os coeficientes dos 

resultados por acção e dos capitais próprios por acção. 
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Quadro 5.26 Preços das acções e rácio debt to equity 

=tiP  titititi CPPARPADERBRB τηηηηη +++×++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef.

Constante 4,574 5,669 0,000 *** 5,923 1,826 0,069 *

RB + 1,129 5,602 0,000 *** 1,073 2,739 0,007 ***

RB×DE - -0,435 -3,707 0,000 *** -0,293 -2,121 0,035 **

RPA + 3,826 5,023 0,000 *** 2,113 2,961 0,003 ***

CPPA + 0,658 6,089 0,000 *** 1,255 5,132 0,000 ***

N 407 407

R² ajustado 0,270 0,457

Estatística F 38,479 *** 5,822 ***

Resultados dos testes da igualdade de coeficientes (teste Wald)

Restrição

27,216 0,000 *** 8,469 0,004 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t Estatística-t

Sem dummy Com dummy

Estatística-t Estatística-t

21 ηη =

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de 

balanço (reserva de revalorização) por acção. DE é o rácio debt to equity de fecho do período t, em 

que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. RPA é o resultado líquido por acção. 

CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A regressão do 

preço (não) inclui intercepções para cada empresa. 

 

Para testar a relação entre o ganho da revalorização de balanço a justo valor e a variação do 

poder de compra e o preço das acções (tal como na equação 4.4) tomando em consideração o 

rácio do debt to equity, estimou-se uma nova equação (5.2) que sendo similar à original 

apenas inclui mais duas novas variáveis independentes (RBJV×DE e RBVPC×DE), para 

entrar em linha de conta com a interacção que possa existir entre o ganho da revalorização de 

balanço e o rácio debt to equity. Espera-se mais uma vez que os coeficientes estimados do 

ganho da revalorização de balanço sejam significativamente positivos e que os coeficientes 

estimados das novas variáveis sejam significativamente negativos entendendo que a 

motivação das empresas para revalorizar com elevados níveis de endividamento é oportunista 

(e não a eficiência).  

 

=tiP  titititi DERBVPCDERBJVRBVPCRBJV ×+×+++ 43210 εεεεε  

tititi CPPARPA ρεε ++ 65  
(5.2) 

 



 160 

Os resultados estimados da regressão (5.2) constam do Quadro 5.27 para os preços das acções 

de fecho e três (cinco) meses após fecho. Os resultados para preços de fecho e a três (cinco) 

meses após fecho com variáveis dummy de empresas constam do Quadro 5.28. Como previsto 

e de acordo com o Quadro 5.27 os coeficientes estimados das variáveis que interagem com o 

debt to equity (RBJV×DE e RBVPC×DE) são negativos, excluindo para o preço das acções a 

três meses após fecho e neste caso para a revalorização na base do justo valor. O coeficiente 

da variável RBJV×DE não é estatisticamente significativo para nenhum dos preços (p-value 

de 0,435, 0,946 e 0,878, respectivamente para preços das acções de fecho, a três e a cinco 

meses após fecho), não se podendo rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente possa ser nulo, 

enquanto na variável RBVPC×DE é estatisticamente significativo para um nível de erro de 1 

por cento para todos os preços das acções, sugerindo que a revalorização pela variação do 

poder de compra é de facto oportunista e o objectivo não é reduzir as assimetrias de 

informação. Para poder comparar os dois coeficientes (o do ganho da revalorização com o que 

interage com o debt to equity) fiz o teste de Wald e quanto se trata da revalorização pela 

variação do poder de compra rejeita-se hipótese nula dos coeficientes serem idênticos e os 

coeficientes do ganho da revalorização pela variação do poder de compra continuam positivos 

mesmo retirando o valor do coeficiente das variáveis que interagem com o debt to equity, 

indicando que o ganho da revalorização de balanço pela variação do poder de compra 

continua a estar positivamente associado com o preço, mesmo quando se trata de empresas 

com elevados níveis de endividamento. Também como esperado os coeficientes dos 

resultados por acção e dos capitais próprios por acção são positivos e estatisticamente 

significativos. Os coeficientes dos resultados líquidos por acção de 2,840, 3,660 e 3,410 para 

preços de fecho, a três e a cinco meses de fecho, respectivamente, são ligeiramente superiores 

ao da regressão original de 2,573, 3,210 e 3,128, respectivamente. Com a variável do capital 

próprio por acção passa-se o mesmo. Introduzindo a variável dummy empresas para o preço 

de fecho, três e cinco meses após fecho, os coeficientes das variáveis que interagem com o 

rácio debt to equity continuam a sugerir que para empresas mais endividadas é menor a 

relação de associação entre o ganho da revalorização de balanço e o preço das acções, mas 

para alguns dos preços e ganhos de revalorizações não se pode rejeitar a hipótese nula dos 

coeficientes serem nulos. Os coeficientes dos resultados por acção e do capital próprio por 

acção continuam a ser positivos e estatisticamente significativos a um nível de 1 por cento 

(excluindo para o preço de fecho e resultados líquidos por acção que é estatisticamente 

significativo a 5 por cento). Contudo os resultados não são tão convincentes porque se se 

adicionarem os coeficientes das variáveis que interagem com o debt to equity aos coeficientes 
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do ganho da revalorização a justo valor ou ao ganho da revalorização pela variação do poder 

de compra, estes passam a negativos (excluindo quando se trata do preço de fecho). 
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Quadro 5.27 Preço das acções, debt to equity e ganho da revalorização de balanço a justo valor e pela variação do poder de compra 

=tiP  tititititititi CPPARPADERBVPCDERBJVRBVPCRBJV ρεεεεεεε +++×+×+++ 6543210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef. Coef.

Constante 4,615 5,546 0,000 *** 4,317 4,906 0,000 *** 3,944 4,593 0,000 ***

RBJV + 0,765 1,761 0,079 * 1,303 2,508 0,013 ** 1,281 2,737 0,007 ***

RBVPC + 0,847 4,033 0,000 *** 0,997 4,054 0,000 *** 0,934 4,203 0,000 ***

RBJV×DE − -0,359 -0,782 0,435 0,048 0,067 0,946 -0,083 -0,154 0,878

RBVPC×DE − -0,337 -3,389 0,001 *** -0,404 -3,306 0,001 *** -0,376 -4,157 0,000 ***

RPA + 2,840 7,211 0,000 *** 3,660 4,604 0,000 *** 3,410 4,430 0,000 ***

CPPA + 0,627 5,840 0,000 *** 0,695 5,443 0,000 *** 0,759 6,206 0,000 ***

N 420 407 423

R² ajustado 0,273 0,269 0,263

Estatística F 27,273 *** 25,905 *** 26,156 ***

Resultados dos testes da igualdade de coeficientes (teste Wald)

Restrição

3,737 0,054 * 1,264 0,262 2,422 0,120

27,882 0,000 *** 16,171 0,000 *** 20,298 0,000 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t Estatística-t Estatística-t

P5

Estatística-tEstatística-t Estatística-t

P0 P3

31 εε =

42 εε =

 
Notas: O preço das acções é o fecho, três e cinco meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização de balanço a justo valor (reserva de revalorização) por 

acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. DE é o rácio debt to equity de 

fecho do período t, em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o capital próprio 

líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. 
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Quadro 5.28 Preço das acções com variáveis dummy empresas, debt to equity e ganho da revalorização de balanço a justo valor e pela variação do 

poder de compra 

=tiP  tititititititi CPPARPADERBVPCDERBJVRBVPCRBJV ρεεεεεεε +++×+×+++ 6543210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef. Coef.

Constante 5,320 1,597 0,111 4,935 1,320 0,188 6,723 1,650 0,100 *

RBJV + 1,232 4,044 0,000 *** 1,575 2,729 0,007 *** 1,038 1,794 0,074 *

RBVPC + 0,837 2,137 0,033 ** 0,617 1,139 0,255 0,750 1,510 0,132

RBJV×DE - -1,081 -3,633 0,000 *** -2,483 -2,005 0,046 ** -1,523 -2,884 0,004 ***

RBVPC×DE - -0,325 -3,961 0,000 *** -0,198 -1,556 0,121 -0,167 -1,375 0,170

RPA + 1,020 2,327 0,021 ** 2,271 2,926 0,004 *** 1,925 3,073 0,002 ***

CPPA + 1,297 7,084 0,000 *** 1,300 4,599 0,000 *** 1,257 4,869 0,000 ***

N 420 407 423

R² ajustado 0,531 0,461 0,455

Estatística F 7,501 *** 5,749 *** 5,817 ***

Resultados dos testes da igualdade de coeficientes (teste Wald)

Restrição

20,668 0,000 *** 13,191 0,000 *** 13,508 0,000 ***

7,107 0,008 *** 1,843 0,176 2,670 0,103

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t Estatística-t Estatística-t

P5

Estatística-tEstatística-t Estatística-t

P0 P3

31 εε =

42 εε =

 
Notas: O preço das acções é o fecho, três e cinco meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização de balanço a justo valor (reserva de revalorização) por 

acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. DE é o rácio debt to equity de 

fecho do período t, em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o capital próprio 

líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A regressão do preço inclui intercepções para cada empresa. 
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A relação entre o ganho da revalorização corrente e a rendibilidade das acções foi novamente 

examinada mas tomando em consideração o rácio debt to equity. A nova equação (5.3) para 

entrar em linha de conta com a interacção que possa existir entre a revalorização corrente e o 

rácio debt to equity é similar à original e inclui apenas mais uma variável independente 

(RC×DE).  

 

=tiR  tititititi RLRLDERCRC ϑκκκκκ +∆++×++ 43210  (5.3) 

 

Os resultados da equação (5.3) são os apresentados no Quadro 5.29 e estes não são muito 

conclusivos. A variável que relaciona o ganho da revalorização corrente com o rácio debt to 

equity (RC×DE) não apresenta para qualquer tipo de rendibilidade das acções coeficientes 

negativos, apesar de, para a rendibilidade de fecho ser bastante reduzido (mas não é 

estatisticamente significativo). O ganho da revalorização corrente está positivamente 

associado com a rendibilidade das acções, mas apenas quando se trata de rendibilidade de 

fecho é que é estatisticamente significativo a 5 por cento, no caso da rendibilidade das acções 

a três meses não se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente ser nulo.  

  

Quadro 5.29 Rendibilidade das acções e debt to equity  

=tiR  tititititi RLRLDERCRC ϑκκκκκ +∆++×++ 43210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef.

Constante -0,051 -0,861 0,392 -0,151 -2,165 0,035 **

RC + 0,312 2,638 0,011 ** 0,237 1,378 0,174

RC×DE - 0,005 0,043 0,966 0,250 0,983 0,330

RL + 0,331 1,282 0,204 0,067 0,176 0,861

∆RL + 0,082 0,462 0,646 0,224 0,937 0,353

N 68 63

R² ajustado 0,099 0,115

Estatística F 2,834 ** 3,010 **

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t Estatística-t

RO R3

 
Notas: As rendibilidades são o quociente entre a variação dos preços das acções de fecho (três 

meses) do período t menos o preço das acções de fecho (três meses) do período t-1 e o preço 

das acções de fecho (três meses) do período t-1 RC é o ganho da revalorização corrente global. 

DE é o rácio debt to equity de fecho do período t, em que o capital próprio exclui o ganho da 

revalorização de balanço. RL é o resultado líquido do período. ∆RL é a variação do resultado 

líquido do período. Todas as variáveis independentes foram divididas pelo valor de mercado da 

empresa do início do período. 
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A relação entre o ganho da revalorização corrente a justo valor e pela variação do poder de 

compra com a rendibilidade foi novamente examinada (tal como na equação 4.7) mas 

tomando em consideração o rácio do debt to equity. A nova equação (5.4) para entrar em linha 

de conta com a interacção que possa existir entre o ganho da revalorização corrente e o rácio 

debt to equity é similar à original e inclui apenas mais duas variáveis independentes 

(RCJV×DE e RCVPC×DE).  

 

=tiR  titititi DERCVPCDERCJVRCVPCRCJV ×+×+++ 43210 χχχχχ  

tititi RLRL υχχ +∆++ 65  
(5.4) 

 

Os resultados estimados da regressão (5.4) constam do Quadro 5.30, onde se relacionam 

rendibilidades de fecho e a três meses após fecho com os ganhos das revalorizações correntes 

bem como com a interacção entre estas e o rácio debt to equity, resultados líquidos e sua 

variação. Para as rendibilidades de fecho e a três meses do fecho continua a verificar-se uma 

relação positiva com o ganho das revalorizações (a justo valor e pela variação do poder de 

compra) mas não se pode em qualquer dos casos rejeitar a hipótese nula de que os 

coeficientes possam ser zero. Os coeficientes da nova variável que interage o ganho da 

revalorização corrente a justo valor com o nível de endividamento (RCJV×DE) são positivos 

contrariando a conclusão da regressão do preço, mas não se pode rejeitar a hipótese nula de 

que estes possam ser zero. Para a outra nova variável que relaciona agora o ganho da 

revalorização corrente pela variação do poder de compra com o nível de endividamento os 

coeficientes são positivos para a rendibilidade a três meses do fecho e um deles é negativo 

quando se trata da rendibilidade de fecho (mas não se pode rejeitar a hipótese nula de que 

sejam zero). Os resultados líquidos estão positivamente associados com a rendibilidade mas 

em nenhum dos casos é possível rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes sejam nulos. A 

variação dos resultados também está positivamente associada com as rendibilidades a não ser 

quando se trata da rendibilidade de fecho em que a associação é negativa, mas não se pode 

rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes sejam nulos. 
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Quadro 5.30 Rendibilidade das acções,  debt to equity e ganho da revalorização corrente a justo 

valor e pela variação do poder de compra 

=tiR  tititititi RLDERCVPCDERCJVRCVPCRCJV 543210 χχχχχχ +×+×+++  

titiRL υχ +∆+ 6  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef.

Constante -0,066 -1,076 0,286 -0,166 -2,655 0,010 **

RCJV + 0,198 1,471 0,146 0,101 0,617 0,540

RCVPC + 0,366 1,054 0,296 0,059 0,162 0,872

RCJV×DE - 0,724 1,797 0,077 * 1,961 4,088 0,000 ***

RCVPC×DE - -0,047 -0,342 0,734 0,026 0,095 0,925

RL + 0,294 1,111 0,271 0,048 0,139 0,890

∆RL + -0,061 -0,318 0,752 0,206 0,970 0,336

N 68 63

R² ajustado 0,120 0,301

Estatística F 2,516 ** 5,443 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Estatística-t Estatística-t

RO R3

 
Notas: As rendibilidades são o quociente entre a variação dos preços das acções de fecho e três meses 

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

acções de fecho e três meses do período t-1. RCJV é o ganho da revalorização corrente a justo valor. 

RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. DE é o rácio debt to 

equity de fecho do período t, em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. RL 

é o resultado líquido do período. ∆RL é a variação do resultado líquido do período. Todas as variáveis 

independentes foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 

 

Voltei a testar a relação entre o ganho da revalorização corrente e o desempenho operacional 

futuro tomando em consideração o rácio do debt to equity. A nova equação (5.5) considera a 

interacção que possa existir entre o ganho da revalorização corrente e o rácio debt to equity e 

é similar à original (4.8) e inclui apenas mais uma variável independente (RC×DE). Espera-se 

que o coeficiente estimado da nova variável seja negativo e que o coeficiente do ganho da 

revalorização corrente continue a ser positivo. 

 

=∆ + itRO ,τ  titititititi ActivoPBVRODERCRC σιιιιιι +++∆+×++ 543210  (5.5) 

 

Os resultados estimados da nova equação (5.5) são os do Quadro 5.31, e tal como sucedia na 

regressão original (4.8) o ganho da revalorização corrente está positivamente associado com 

os resultados operacionais futuros, sendo os coeficientes estatisticamente significativos a 1 

por cento. O coeficiente da variável que relaciona o ganho da revalorização corrente com o 
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rácio debt to equity (RC×DE) nunca é negativo para qualquer dos períodos subsequentes o 

que não confirma o inicialmente previsto. A variação do resultado operacional está 

positivamente associada com o desempenho operacional futuro para todos os três períodos 

subsequentes mas não se pode rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente seja nulo. O 

coeficiente do PBV é quase zero sugerindo que não existe necessidade de controlar o risco de 

falência e de crescimento tal como o coeficiente do activo que também é quase zero tornando 

desnecessário o uso dessa variável para efeitos de controlo da dimensão.  
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Quadro 5.31 Resultados operacionais futuros t+1 a t+3, debt to equity e ganho da revalorização corrente 

Variáveis independentes Predição Coef. Coef. Coef.

Constante -0,396 -1,867 0,067 * -0,521 -2,612 0,012 ** -0,187 -0,788 0,435

RC + 0,144 4,212 0,000 *** 0,166 4,982 0,000 *** 0,148 3,830 0,000 ***

RC×DE - 0,134 2,265 0,027 ** 0,157 2,822 0,007 *** 0,053 0,819 0,418

∆RO ? 0,294 1,402 0,166 0,203 0,991 0,327 0,157 0,657 0,515

PBV ? 0,011 2,851 0,006 *** 0,003 0,310 0,758 0,003 0,255 0,800

Activo ? 0,064 1,647 0,105 0,090 2,455 0,018 ** 0,032 0,727 0,472

N 64 55 46

R² ajustado 0,369 0,504 0,389

Estatística F 8,377 *** 11,982 *** 6,722 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

∆ROt+3

Estatística-tEstatística-t Estatística-t

∆ROt+1 ∆ROt+2

 
Notas: ∆ROt+1, ∆ROt+2 e ∆ROt+3, são a variação do resultado operacional de um, dois e três períodos seguintes em relação a um período t. RC é o ganho da 

revalorização corrente global. DE é o rácio debt to equity de fecho do período t, em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. ∆RO é o 

resultado operacional antes de depreciações, amortizações, juros e impostos sobre o rendimento do período t menos o resultado operacional do período t-1. 

PBV é o price book value de fecho do período t em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. Activo é o logaritmo do activo que 

exclui os ganhos da revalorização de balanço, no fim do período t. Todas as variáveis excluindo a variável PBV e a variável activo, foram divididas pelo valor 

de mercado da empresa do início do período. 
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Finalmente testei também a relação entre o ganho da revalorização corrente a justo e pela 

variação do poder de compra e o desempenho operacional futuro entrando em consideração 

com o rácio debt to equity. Para o efeito estimei uma nova equação (5.6) similar à original 

(4.9), diferenciando-a apenas pela inclusão de outras duas novas variáveis independentes 

(RCJV×DE e RCVPC×DE). Espera-se que os coeficientes estimados das novas variáveis 

sejam negativos e o que os coeficientes das variáveis do ganho da revalorização corrente (a 

justo valor e pela variação do poder de compra) continuem a ser positivos. 

 

=∆ + itRO ,τ  titititi DERCVPCDERCJVRCVPCRCJV ×+×+++ 43210 λλλδλ  

titititi ActivoPBVRO θλλλ +++∆+ 765  
(5.6) 

 

Os resultados estimados desta nova regressão (5.6) constam do Quadro 5.32 e tal como 

previsto e como acontecia na regressão original (4.9) os coeficientes do ganho da 

revalorização corrente a justo valor são positivos e estatisticamente significativos a um nível 

de 1 por cento. Só um dos coeficientes da nova variável (RCJV×DE) é negativo o que ocorre 

para o período t+3 (mas não se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente ser nulo). Para os 

outros períodos (t+1 e t+2) apesar de os coeficientes não serem nulos não se pode rejeitar a 

hipótese nula de poderem ser nulos. Estes resultados não suportam a ideia de que as 

revalorizações associadas com motivações de endividamento estão menos reflectidas no 

desempenho operacional futuro (tal como os estudos de Aboody et al. (1999) em empresas do 

RU e com os de Courtenay e Cahan (2004) em empresas da Nova Zelândia). O ganho da 

revalorização corrente pela variação do poder de compra está positivamente associada com os 

resultados operacionais futuros de todos os períodos subsequentes, o que não difere da 

regressão original, mas não se pode rejeitar a hipótese nula de que os coeficientes possam ser 

zero (os p-value não são significativos a um nível de erro de 10 por cento a não ser para o 

resultado operacional de t+2). Não se confirma que haja uma menor associação entre o ganho 

da revalorização corrente pela variação do poder de compra e os resultados operacionais 

futuros para as empresas mais endividadas porque o coeficiente da variável RCVPC×DE é 

positivo para todos os períodos, sendo estatisticamente significativo para um nível de 5 por 

cento para os dois períodos futuros (t+1 e t+2) enquanto no último período não se pode 

rejeitar a hipótese nula de que o coeficiente seja nulo. O coeficiente da variação dos 

resultados operacionais é sempre positivo e nunca estatisticamente significativo a um nível de 

10 por cento, o que pode indicar a existência de efeitos cronológicos (time series). Os 
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coeficientes do PBV e do activo são quase zero sugerindo que não existe necessidade de 

controlar o risco de falência e de crescimento bem como o risco da dimensão.  
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Quadro 5.32 Resultados operacionais futuros t+1 a t+3, debt to equity e ganho da Revalorização corrente a justo valor e pela variação do poder de 

compra 

=∆ + itRO ,τ  titititititititi ActivoPBVRODERCVPCDERCJVRCVPCRCJV θλλλλλλδλ +++∆+×+×+++ 6543210  

Variáveis independentes Predição Coef. Coef. Coef.

Constante -0,331 -1,449 0,153 -0,546 -1,992 0,052 * -0,158 -0,591 0,558

RCJV + 0,148 4,245 0,000 *** 0,165 4,135 0,000 *** 0,146 3,677 0,001 ***

RCVPC + 0,006 0,038 0,970 0,248 1,991 0,052 * 0,139 0,774 0,444

RCJV×DE - 0,065 0,371 0,712 0,157 0,905 0,370 -0,024 -0,094 0,926

RCVPC×DE - 0,158 2,402 0,020 ** 0,146 5,142 0,000 *** 0,057 0,795 0,431

∆RO ? 0,286 1,250 0,217 0,189 0,519 0,606 0,111 0,387 0,701

PBV ? 0,011 2,842 0,006 *** 0,004 0,637 0,527 0,002 0,137 0,892

Activo ? 0,054 1,300 0,199 0,094 2,027 0,048 ** 0,028 0,581 0,565

N 64 55 46

R² ajustado 0,356 0,486 0,358

Estatística F 5,973 *** 8,307 *** 4,587 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

∆ROt+3

Estatística-tEstatística-t Estatística-t

∆ROt+1 ∆ROt+2

 
Notas: ∆ROt+1, ∆ROt+2 e ∆ROt+3 são a variação do resultado operacional de um, dois e três períodos seguintes em relação a um período t. RCJV é o ganho da 

revalorização corrente a justo valor. RCVPC é o ganho da revalorização corrente a variação do poder de compra. DE é o rácio debt to equity de fecho do 

período t, em que o capital próprio exclui o ganho da revalorização de balanço.∆RO é o resultado operacional antes de depreciações, amortizações, juros e 

impostos sobre o rendimento do período t menos o resultado operacional do período t-1. PBV é o price book value de fecho do período t em que o capital 

próprio exclui o ganho da revalorização de balanço. Activo é o logaritmo do activo que exclui os ganhos da revalorização de balanço, no fim do período t. 

Todas as variáveis excluindo a variável PBV e a variável activo, foram divididas pelo valor de mercado da empresa do início do período. 
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5.7.2 – Partição da amostra 

Todos os testes realizados até agora assumem que o ganho da revalorização de balanço e 

corrente é valor relevante para todas as empresas da amostra. A associação entre o ganho da 

revalorização e o desempenho futuro poderá ser diferente para diferentes tipos de amostra 

(por exemplo níveis de endividamento, dimensão da empresa e valor de revalorização). Assim, 

vou repetir a análise mas para partes da amostra. No Quadro 5.34 ao Quadro 5.39 apresento 

os resultados dos coeficientes da regressão do preço das acções para amostras com altos 

(baixos) rácios de debt to equity (DE), altos (baixos) valores de revalorização de balanço 

(corrente) por acção (RB (RC)) e altos (baixos) valores de activo. Estes testes não serão 

realizados para a regressão da rendibilidade e dos resultados operacionais futuros em virtude 

da reduzida dimensão da amostra. O rácio debt to equity é o segundo motivo invocado pelos 

CFO para as empresas revalorizarem os seus activos por isso mais uma vez a sua análise 

através da partição da amostra. Tal como Easton et al. (1993) a amostra foi partida em função 

do valor do ganho da revalorização de balanço, supondo que as empresas que têm valores 

mais elevados de ganhos da revalorização e que mais revalorizam indicam valores de activos 

mais fiáveis e atempados. Também se pode dizer que valores elevados de ganho da 

revalorização de balanço podem indicar que a empresa manipula os valores dos activos para 

aumentar o capital próprio sendo o ganho da revalorização de balanço então menos relevante. 

Usando o activo como factor de dimensão de empresa parti a amostra, supondo que quanto 

maior o activo maior é a probabilidade das empresas revalorizarem e assim apresentarem 

valores de revalorização mais fiáveis e atempados. 

 

Para partir a amostra em duas temos três formas para o fazer. Uma primeira forma é usar o 

valor médio da variável que se pretende agrupar, que é um método apenas aceitável quando a 

distribuição for simétrica. Uma segunda forma é partir a amostra usando a mediana, método 

que pode ser usado independentemente do tipo de distribuição (simétrica ou assimétrica), mas 

tem o inconveniente de dois valores similares pertencerem a grupos diferentes. A terceira e 

última forma que contorna o problema anterior é a do método dos grupos extremos onde se 

retiram alguns casos que se apresentam no meio da distribuição.
24

 Este último método tem o 

                                                 

24
 Usando este último método e para uma distribuição assimétrica retiram-se os valores compreendidos entre a 

diferença entre a mediana e 25 por cento do intervalo inter-quartil (mediana – 0,25 × intervalo inter-quartil) e a 

soma da mediana a 25 por cento do intervalo inter-quartil (mediana + 0,25 × intervalo inter-quartil). Assim, o 

primeiro grupo é formado por todos os valores abaixo do limite inferior e o segundo grupo é formado por 

todos os valores acima do limite superior. 
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inconveniente de eliminar alguns valores das variáveis em análise e por isso vou usar como 

método para partir a amostra a mediana. No Quadro 5.33 apresento os valores da média, 

mediana, e os limites inferiores e superiores do intervalo dos valores a eliminar para as 

variáveis debt to equity, activo e ganho da revalorização de balanço e corrente.  

 

Quadro 5.33 Intervalo dos valores a eliminar para a partição da amostra 

Inter-

Variável Média Mediana quartil Inferior Superior N

Debt to equiy 1,102 0,663 0,854 0,450 0,877 407

Activo 939.166 149.673 544.968 13.431 285.915 407

Ganho da revalorização de balanço 1,732 0,780 1,955 0,291 1,269 407

Intervalo

 

 

Após a partição da amostra apresento no Quadro 5.34 ao Quadro 5.36 as estatísticas resumo 

para as variáveis da equação dos preços (4.2) usando como método para a partição da amostra 

a mediana. Verifica-se pelo Quadro 5.34 que a associação entre o ganho da revalorização de 

balanço e o preço das acções é positiva mesmo para maiores níveis de endividamento, mas 

quando se introduz a variável dummy empresas o coeficiente fica negativo mas não se pode 

rejeitar a hipótese nula deste ser nulo. Pelo Quadro 5.35 verifica-se que quanto maior for o 

valor do ganho da revalorização por acção maior é a associação entre esta e o preço sugerindo 

que as empresas que têm valores mais elevados de ganhos de revalorização e que mais 

revalorizam indicam valores de activos mais fiáveis e atempados. Pelo Quadro 5.36 verifica-

se que quanto maior o valor do activo menor é associação entre o ganho da revalorização de 

balanço e o preço das acções não se confirmando a presunção de que quanto maior o activo 

maior é a probabilidade das empresas revalorizarem e assim apresentarem valores de 

revalorização mais fiáveis e atempados. 

 

Separando o ganho da revalorização de balanço em ganhos de revalorização na base do justo 

valor e na base da variação do poder de compra as estatísticas resumo da regressão dos preços 

(4.4) usando a mediana para partição da amostra são apresentadas no Quadro 5.37 ao Quadro 

5.39. Analisando pelo Quadro 5.37 o rácio do debt to equity para a partição da amostra, não se 

consegue concluir se existe uma motivação oportunista para o ganho da revalorização na base 

do justo valor quando os rácios do debt to equity são elevados como sucedeu quando se 

alterou a equação original (4.2) e se interagiu o ganho da revalorização de balanço com os 

níveis de endividamento (RBJV×DE e RBVPC×DE). O coeficiente do ganho da revalorização 
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de balanço a justo valor quando os níveis de endividamento são altos é sempre positivo e 

superior sem e com variável dummy, apesar de não se poder rejeitar a hipótese nula do 

coeficiente ser nulo quando se adiciona a variável dummy das empresas. Quando se trata do 

ganho da revalorização balanço pela variação do poder de compra e sem variável dummy 

verifica-se que o coeficiente é positivo para ambos os casos (altos e baixos debt to equity) mas 

não se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente poder ser nulo quando se trata de debt to 

equity baixos, e fica negativo quando se introduz a variável dummy empresas no caso de debt 

to equity altos, mas não se pode rejeitar a hipótese nula do coeficiente poder ser nulo. Pelo 

Quadro 5.38 verifica-se que quanto maior for o valor do ganho da revalorização de balanço 

em relação ao capital próprio de abertura a preços de mercado maior é a associação entre o 

ganho da revalorização de balanço a justo valor e a variação do poder de compra com o preço 

das acções sugerindo que as empresas que têm valores mais elevados de ganhos de 

revalorização e que mais reavaliam indicam valores de activos mais fiáveis e atempados. 

Quanto maior o valor do activo menor é associação entre o ganho da revalorização de balanço 

a justo valor e o preço não se confirmando também a presunção de que quanto maior o activo 

maior é a probabilidade das empresas revalorizarem e assim apresentarem valores de 

revalorização mais fiáveis e atempados (Quadro 5.39). Quando se trata da revalorização pela 

variação do poder de compra, verifica-se a situação contrária, quando maior o activo maior é a 

associação com o preço das acções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

Quadro 5.34 Coeficientes da equação do preço para partição da amostra em altos (baixos) rácios 

debt to equity 

Variáveis

dependentes Predição Coef. Coef.

Painel A: DE altos

Constante 5,913 4,261 0,000 *** 1,097 2,609 0,010 **

RB - 0,649 2,759 0,006 *** -0,190 -0,255 0,799

RPA + 4,206 6,047 0,000 *** 1,881 1,902 0,059 *

CPPA + 0,313 2,280 0,024 ** 1,155 3,258 0,001 ***

N 204 204

R² 0,238 0,694

Estatística F 22,162 *** 9,382 ***

Painel B: DE baixos

Constante 3,197 2,636 0,009 *** 14,148 5,007 0,000 ***

RB + 1,154 3,886 0,000 *** 1,282 2,619 0,010 ***

RPA + 2,531 2,578 0,011 ** 1,515 2,259 0,025 **

CPPA + 1,040 4,837 0,000 *** 1,593 8,534 0,000 ***

N 203 203

R² 0,267 0,589

Estatística F 25,570 *** 7,441 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Dummy  empresas

Estatística-t

Sem dummy

Estatística-t

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de 

balanço (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o capital 

próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A regressão do preço (não) inclui 

intercepções para cada empresa. 
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Quadro 5.35 Coeficientes da equação do preço para partição da amostra em altos (baixos) 

valores de ganhos da revalorização de balanço 

Variáveis

dependentes Predição Coef. Coef.

Painel A: RB altos

Constante 5,922 5,808 0,000 *** 2,534 2,082 0,039 **

RB + 0,625 4,656 0,000 *** 0,766 2,714 0,007 ***

RPA + 2,858 4,460 0,000 *** 1,108 2,220 0,028 **

CPPA + 0,358 3,068 0,003 *** 0,599 3,625 0,000 ***

N 204 204

R² 0,331 0,718

Estatística F 34,505 *** 12,243 ***

Painel B: RB baixos

Constante 4,628 2,881 0,004 *** -5,247 -1,909 0,058 *

RB + -7,178 -1,643 0,102 -1,387 -2,450 0,015 **

RPA + 6,072 3,749 0,000 *** 4,484 2,303 0,023 **

CPPA + 1,037 4,516 0,000 *** 1,873 4,313 0,000 ***

N 203 203

R² 0,298 0,441

Estatística F 29,516 *** 4,384 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Sem dummy

Estatística-t

Dummy  empresas

Estatística-t

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de 

balanço (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o capital 

próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A regressão do preço (não) inclui 

intercepções para cada empresa. 
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Quadro 5.36 Coeficientes da equação do preço para partição da amostra em altos (baixos) 

valores activo 

Variáveis

dependentes Pre. Coef. Coef.

Painel A: Activos altos

Constante 3,588 2,699 0,008 *** -2,841 -1,474 0,142

RB + 1,447 1,929 0,055 * -0,146 -0,096 0,924

RPA + 3,278 1,725 0,086 * 3,789 1,918 0,057 *

CPPA + 0,817 3,747 0,000 *** 1,164 3,305 0,001 ***

N 203 203

R² 0,270 0,423

Estatística F 25,898 *** 4,894 ***

Painel B: Activos baixos

Constante 5,959 5,651 0,000 *** -0,425 -0,211 0,833

RB + 0,565 3,392 0,001 *** 0,950 2,779 0,006 ***

RPA + 3,548 6,631 0,000 *** 1,533 2,312 0,022 **

CPPA + 0,317 2,860 0,005 *** 1,214 4,218 0,000 ***

N 204 204

R² 0,258 0,481

Estatística F 24,530 *** 5,380 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Sem dummy

Estatística-t

Dummy  empresas

Estatística-t

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RB é o ganho da revalorização total de 

balanço (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por acção. CPPA é o capital 

próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A regressão do preço (não) inclui 

intercepções para cada empresa. 
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Quadro 5.37 Coeficientes da equação do preço das acções para partição da amostra em altos 

(baixos) rácios debt to equity e separação da revalorização de balanço em justo valor e variação 

do poder de compra  

Variáveis

dependentes Predição Coef. Coef.

Painel A: DE altos

Constante 5,094 3,817 0,000 *** -12,492 2,604 0,010 **

RBJV - 2,059 2,681 0,008 *** 1,902 1,054 0,294

RBVPC - 0,584 2,290 0,023 ** -0,265 -0,343 0,732

RPA + 3,992 5,795 0,000 *** 1,868 1,907 0,059 *

CPPA + 0,398 3,269 0,001 *** 1,171 3,258 0,001 ***

N 204 204

R² 0,246 0,693

Estatística F 17,521 *** 9,186

Painel B: DE baixos

Constante 3,057 2,310 0,022 ** 13,919 4,834 0,000 ***

RBJV + 1,474 2,928 0,004 *** 1,491 2,193 0,030 **

RBVPC + 0,706 1,160 0,247 1,006 1,271 0,206

RPA + 2,337 3,352 0,001 *** 1,450 2,109 0,037 **

CPPA + 1,115 5,339 0,000 *** 1,629 8,001 0,000 ***

N 203 203

R² 0,267 0,587

Estatística F 19,374 *** 7,246 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Dummy  empresas

Estatística-t

Sem dummy

Estatística-t

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização de balanço 

a justo valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por 

acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A 

regressão do preço (não) inclui intercepções para cada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

Quadro 5.38 Coeficientes da equação do preço das acções para partição da amostra em altos 

(baixos) valores de ganhos da revalorização de balanço e separação da revalorização de balanço 

em justo valor e variação do poder de compra 

Variáveis

dependentes Predição Coef. Coef.

Painel A: RB altos

Constante 4,812 4,559 0,000 *** 2,305 1,989 0,048 **

RBJV + 1,224 2,920 0,004 *** 1,104 2,316 0,022 **

RBVPC + 0,526 3,781 0,000 *** 0,475 1,307 0,193

RPA + 2,628 4,144 0,000 *** 1,035 2,102 0,037 **

CPPA + 0,498 4,072 0,000 *** 0,704 3,531 0,001 ***

N 204 204

R² 0,339 0,718

Estatística F 27,050 *** 12,004 ***

Painel B: RB baixos

Constante 4,357 2,596 0,010 ** -5,503 -2,122 0,035 **

RBJV - 0,688 0,093 0,926 -2,744 -2,140 0,034 **

RBVPC - -9,812 -2,307 0,022 ** -5,652 -0,979 0,329

RPA + 6,248 3,739 0,000 *** 4,131 2,355 0,020 **

CPPA + 1,115 4,615 0,000 *** 1,727 3,701 0,000 ***

N 203 203

R² 0,302 0,455

Estatística F 22,899 *** 4,509 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Sem dummy

Estatística-t

Dummy  empresas

Estatística-t

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização de balanço 

a justo valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por 

acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A 

regressão do preço (não) inclui intercepções para cada empresa. 
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Quadro 5.39 Coeficientes da equação do preço das acções para partição da amostra em altos 

(baixos) valores de activo e separação da revalorização de balanço em justo valor e variação do 

poder de compra 

Variáveis

dependentes Predição Coef. Coef.

Painel A: Activos altos

Constante 3,707 2,706 0,007 *** -2,453 -1,257 0,211

RBJV + 0,241 0,138 0,890 -1,565 -1,502 0,135

RBVPC + 1,699 2,328 0,021 ** 0,921 0,813 0,418

RPA + 3,097 3,476 0,001 *** 3,215 1,937 0,055 *

CPPA + 0,807 4,307 0,000 *** 1,113 3,128 0,002 ***

N 203 203

R² 0,589 0,467

Estatística F 19,519 *** 5,533 ***

Painel B: Activos baixos

Constante 4,973 3,331 0,001 *** -1,602 -0,704 0,482

RBJV + 1,223 2,608 0,010 *** 2,254 3,627 0,000 ***

RBVPC + 0,425 1,930 0,055 * -0,383 -0,569 0,570

RPA + 3,250 5,704 0,000 *** 1,068 1,708 0,090 *

CPPA + 0,465 2,578 0,011 ** 1,640 3,948 0,000 ***

N 204 204

R² 0,263 0,498

Estatística F 19,128 *** 5,575 ***

*** Significativo a um nível de 0,01.

** Significativo a um nível de 0,05.

* Significativo a um nível de 0,10.

Sem dummy

Estatística-t

Dummy  empresas

Estatística-t

 
Notas: O preço das acções é o de três meses após fecho. RBJV é o ganho da revalorização de balanço 

a justo valor (reserva de revalorização) por acção. RBVPC é o ganho da revalorização de balanço pela 

variação do poder de compra (reserva de revalorização) por acção. RPA é o resultado líquido por 

acção. CPPA é o capital próprio líquido dos ganhos de revalorização de balanço por acção. A 

regressão do preço (não) inclui intercepções para cada empresa. 

 

Na próxima secção irei apresentar um sumário e as principais conclusões acerca das 

revalorizações na base do justo valor ou na base da variação do poder de compra. 

 


