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RESUMO 

 

Esta investigação recaiu sobre a utilização do justo valor como método de mensuração das 

propriedades de investimento. Com esse fim, foi analisado o conceito do justo valor e do custo 

histórico, como também as suas vantagens e desvantagens. Com base nestas opções, este estudo 

conta ainda com o objetivo de identificar fatores explicativos nas empresas para optarem pelo 

justo valor. Assim sendo, foi composta uma amostra de 754 empresas, das quais foram 

analisados os períodos compreendidos entre 2010 e 2016. Sendo um estudo direcionado em 

exclusivo para o setor imobiliário, foi possível identificar que as empresas em que as 

propriedades de investimento têm grande peso no total do ativo são mais propensas a mensurar 

as suas propriedades de investimento pelo justo valor. Em sentido contrário, empresas que 

sejam auditadas por uma Big4 ou de grande dimensão, tendem a ter comportamentos mais 

conservadores e deste modo, a não utilizarem o justo valor como método de mensuração.  

Os resultados deste estudo indicam ainda que o uso do justo valor como método de mensuração 

permanece limitado comparativamente com a utilização do custo histórico para esta classe de 

ativos, evidenciando que, apesar da crescente preocupação com a harmonização contabilística 

e atualização do normativo português para esse fim, as empresas portuguesas mantêm-se fiéis 

às políticas conservadoras caraterísticas do modelo Continental. Na amostra recolhida, apenas 

16,09% deu preferência ao justo valor como método de mensuração das propriedades de 

investimento. 

O presente estudo contribuiu para aprofundar a temática envolvente ao justo valor, tendo os 

seus resultados ido ao encontro da literatura existente. 
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ABSTRACT 

This research focused on the use of fair value as a method of measuring investment properties. 

For this purpose, the concept of fair value and historical cost was analyzed, as well as its 

advantages and disadvantages. Based on these options, this study also has the objective of 

identifying explanatory factors in companies to opt for fair value. Thus, a sample of 754 

companies was compiled, from which the periods between 2010 and 2016 were analyzed. Being 

a study directed exclusively at the real estate sector, it was possible to identify that the 

companies in which the investment properties have great weight in the total assets are more 

likely to measure their investment property at fair value. On the other hand, companies that are 

audited by a Big4 or large, tend to have more conservative behaviors and, therefore, do not use 

fair value as a method of measurement. 

The results of this study also indicate that the use of fair value as a measurement method 

remains limited compared to the use of historical cost for this class of assets, evidencing that 

despite the growing concern with accounting harmonization and updating portuguese 

legislation for this purpose, portuguese companies remain faithful to the conservative policies 

characteristic of the Continental model. In the sample collected, only 16.09% gave preference 

to fair value as a method of measuring investment properties. 

The present study contributed to deepen the surrounding thematic to the fair value, and its 

results went to the existing literature. 
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INTRODUÇÃO 

Durante vários anos, o panorama de desarmonização entre os Estados-Membros da União 

Europeia (UE) era por demais evidente. Este facto era visível, por exemplo, em inúmeras 

diferenças contabilísticas entre os países, levando à necessidade de harmonização 

contabilística. As distinções entre países, pode, segundo Nobes (1983), ser justificada pelas 

influências que a Contabilidade sofre, quer pelo contexto em que é desenvolvida, quer com 

base no sistema legal em vigor. Desta forma o autor apresenta uma classificação dos sistemas 

contabilísticos dos diferentes países, distinguindo-os entre dois modelos, o Anglo-saxónico e o 

da Europa Continental. O modelo Anglo-saxónico, ou também designado por “commom law”, 

caracteriza-se pelo facto das normas serem emitidas por associações privadas de profissionais 

de contabilidade, estando baseadas em princípios (Hoogendoorn, 2006) e sendo de aplicação 

voluntária. Demaria e Dufour (2007) destacam que neste normativo o critério de mensuração 

que assume maior destaque é o do justo valor, mesmo que seja permitida a utilização do custo 

histórico. Sucher e Jindrichovska (2004) identificam o justo valor como modelo característico 

da tradição Anglo-saxónica. Por outro lado, surge o modelo da Europa Continental, também 

designado por “code-law”, onde Portugal se insere e que se caracteriza por normas fortemente 

governamentais, mais pormenorizadas e de imposição obrigatória. Nestes países a 

contabilidade é claramente orientada pela prudência e por princípios mais conservadores, onde 

como mensuração é usualmente utilizado o modelo do custo histórico (Demaria & Dufour, 

2007).  

No entanto, e decorrente da crescente globalização dos mercados e, acima de tudo, da 

internacionalização das empresas, tornou-se imperativa a harmonização contabilística entre 

países. Essa harmonização permitiu uma maior comparabilidade, fruto da aproximação das 

informações contabilísticas e da diminuição da variedade das suas práticas. A possibilidade de 

uma maior e melhor possibilidade de comparação entre as demostrações financeiras, acarreta 

consigo a perceção de maior transparência da informação contabilística que é divulgada. 

Com a publicação das International Financial Reporting Standards (IFRS) pelo International 

Accounting Standards Board (IASB) a harmonização contabilística torna-se uma realidade, 

traduzindo-se numa verdadeira mudança de paradigma da contabilidade, na medida em que, 

entre outras características igualmente importantes, as novas normas estavam mais voltadas 

para os mercados de capitais. Nesse sentido, Sunder, (2011) afirma que o IASB aproximou-se 
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da UE para harmonizar as operações financeiras internacionais e neste ponto, surgiu o 

Regulamento no 1606/2002 de 19 de Julho de 2002, da Comissão Europeia, que definiu a 

adoção das normas internacionais como sendo obrigatórias, a partir de 1 de Janeiro de 2005, 

para as contas consolidadas de empresas da UE cotadas no mercado de valores. Posteriormente, 

através do regulamento nº 11/2005, a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM) 

alargou a obrigatoriedade da utilização das IAS/IFRS às contas de todas as empresas cotadas 

em bolsa de valores, com efeito a partir de 2007. 

Com esta crescente influência das normas internacionais, a UE passou a redirecionar os 

sistemas contabilísticos dos diferentes países e colocou em ênfase a adoção do justo valor 

(Fonseca, 2007; Lemos & Rodrigues, 2007). Ainda segundo os autores, o normativo do IASB 

apresenta uma forte influência do modelo Anglo-Saxónico, o que introduz grandes mudanças 

nos países caracterizados tradicionalmente por “code law”, como é o caso português, tendo 

essas mudanças sido incorporadas no Sistema de Normalização Contabilística (SNC), atual 

normativo português, que entrou em vigor no ano de 2010. 

No que se refere a mudanças, o justo valor tornou-se numa das alterações que maior impacto 

provocou na contabilidade. Sendo visto como oportuno por apresentar informação atualizada 

ou mais próxima da realidade (Duque, 2008), este método de mensuração tem sido alvo de 

várias críticas pelas alterações a que conduz, gerando enorme controvérsia em torno da sua 

utilização. Esta incerteza quanto à sua aplicação assenta em argumentos como maior 

subjetividade e manipulação, que levam a uma perda de fiabilidade (Power, 2010) e, 

consequentemente, à carência de uma imagem verdadeira e apropriada das empresas. Também 

nos casos em que o sistema normativo abre a possibilidade de escolha de diferentes métodos 

de mensuração para a mesma realidade, levantam-se questões. Nomeadamente se esta escolha 

ocorre com a finalidade de transparência ao tentar fornecer uma imagem verdadeira e de maior 

qualidade, ou então, procurando corresponder aos interesses dos gestores. Um dos casos em 

que existe a possibilidade de escolha do método de mensuração são as propriedades de 

investimento, que, em Portugal, foram introduzidas pela Norma Contabilística de Relato 

Financeiro (NCRF) 11.    

É dentro desta problemática que surge a opção por este tema de investigação. A possibilidade 

de mensuração das propriedades de investimento através de dois métodos tão distintos, como 

são o justo valor e o custo histórico provocou a curiosidade deste investigador por tentar saber 
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mais. Deste modo, pretende-se verificar se, em Portugal, mais precisamente no setor imobiliário 

português, o justo valor tornou-se num modelo aceite pelas empresas. Este setor em particular 

apresenta características muito próprias, como o elevado custo unitário de cada ativo, a sua 

reduzida liquidez e durabilidade, estando os resultados destas empresas fortemente 

influenciados pelo modelo que utilizam na mensuração dos seus ativos, em especial nas 

propriedades de investimento.  

Num primeiro momento será realizada uma revisão de literatura a fim de se estabelecer uma 

comparação entre o justo valor e o custo histórico, evidenciando respetivas vantagens e 

desvantagens, seguindo-se um esclarecimento do conceito de propriedades de investimento e 

do justo valor como seu método de mensuração. Numa fase posterior, tornar-se-á interessante 

avaliar a resposta das empresas portuguesas ao novo normativo, no que ao justo valor respeita, 

e se existem fatores explicativos que as levem, ou sejam passíveis de as levar, a aplicar o justo 

valor nas suas propriedades de investimento. Para este fim, foram recolhidas as Demonstrações 

Financeiras (DF´s) de 754 empresas do setor imobiliário, compreendidas no período de 2010 a 

2016, com as quais realizar-se-á um estudo empírico de caráter quantitativo.  

Assim sendo, esta dissertação pretende identificar quais os ativos com maior impacto no setor 

imobiliário e se o justo valor se tornou um modelo aceite desde a entrada em vigor do SNC, 

sendo os objetivos alusivos à investigação os que se seguem:   

 As propriedades de investimento terão um peso significativo no total do ativo?  

 Qual o nível de adesão ao justo valor nas propriedades de investimento das empresas do 

setor imobiliário? 

 A adoção do método do justo valor é influenciada por fatores que caracterizam as empresas? 

Quanto à sua estrutura, além desta introdução, o estudo divide-se em mais quatro capítulos. No 

primeiro capítulo é desenvolvido um enquadramento a nível teórico, normativo e de estudos já 

realizados sobre a temática. O segundo capítulo conta com a definição do método de 

investigação, da amostra e das variáveis em estudo. Os resultados e a sua discussão pertencem 

ao terceiro capítulo, ao qual se seguem as conclusões do estudo.    
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1. Adoção IAS/IFRS 

A obrigatoriedade do uso das normas internacionais para empresas da UE, cotadas no mercado 

de valores, motivou uma mudança no relato financeiro europeu, o que para Jermakowicz e 

Gornik-Tomaszewski (2006) possibilitou quebrar barreiras e potenciar o mercado único de 

capitais.  

Como foi mencionado anteriormente, com a adoção obrigatória destas normas é dado enfoque 

à utilização do justo valor na mensuração dos ativos, representando uma mudança radical e um 

desafio para os profissionais da área e académicos, com previsíveis consequências económicas. 

De um modo geral, segundo Beuselinck, Joos, Khurana, e Van der Meulen (2009), os 

participantes do mercado de capitais avaliam de forma positiva a entrada das IAS/IFRS. 

No seguimento do que tem sido exposto, a introdução das normas internacionais abriu caminho 

para a alteração do normativo nacional. Aliás, era necessário, até Janeiro de 2010, de forma 

obrigatória por orientação comunitária, adaptar os normativos dos vários estados membros em 

função das IAS/IFRS.  

Nesse seguimento e especificamente ao que diz respeito ao justo valor, Teixeira (2012) a partir 

de uma amostra de 46 empesas cotadas na Euronext Lisbon, no período de 2005 a 2011, 

constatou que o custo histórico continuava a ser o método de mensuração de ativos não 

financeiros mais utilizado, estando o valor a rondar os 72% da amostra. No mesmo estudo, o 

justo valor começava a ganhar algum protagonismo quanto à mensuração de propriedades de 

investimento, onde o seu valor seria de cerca de 48%.  

Com essa alteração em termos normativos, dá-se a possibilidade aos profissionais de realizarem 

escolhas bem distintas. Porém, qualquer profissional da área está consciente de que uma escolha 

contabilística é uma decisão que influenciará os resultados das entidades e que é importante 

entender as variações inerentes a essas mesmas escolhas. Mendes e Rodrigues (2007) 

identificam que, uma possibilidade tão vasta de escolhas, pode levar a gestão a preferir colocar 

de parte a necessidade de expressar uma imagem verdadeira e apropriada da realidade, passando 

a transmitir a imagem que pretende da empresa, evidenciando comportamentos oportunistas. 

Contudo, a grande variedade de empresas, de setores de atividade e de operações económicas 

e financeiras leva à necessidade de existirem normas mais abrangentes e que possibilitem o 
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poder de decisão a quem elabora as DF´s tendo em vista assegurar uma imagem verdadeira e 

apropriada, pois o principal objetivo da contabilidade passa sempre por fornecer informação 

relevante e fiel a quem é direcionada. 

No modelo Continental, onde Portugal se encaixa, a fiabilidade é um critério que se encontra 

presente, fruto da prudência que o caracteriza e por ter como base o custo histórico, modelo 

aparentemente mais verificável. Com o justo valor a ganhar maior protagonismo nos novos 

tempos, autores como Herrmann, Saudagaran, e Thomas, (2006) defendem a existência de 

fiabilidade na informação produzida através da sua utilização do justo valor, pois consideram 

que na fiabilidade estão implícitas a neutralidade e uma representação fiel, pontos onde o justo 

valor supera o custo histórico, derivado deste último apresentar, por vezes, um excesso de 

conservadorismo, resultando numa imagem menos fidedigna da realidade. Pode-se concluir 

então que a fiabilidade acaba por ser importante em ambos os métodos de mensuração, tendo 

Maines e Wahlen (2006) argumentado que os utilizadores da informação contabilística são 

sensíveis a diferenças na fiabilidade, bem como aos fatores que a prejudicam.   

 

1.2. O Custo Histórico Vs. O Justo Valor 

Ainda na década de 90, Mattessich (1998) defendia a existência de diferentes bases de 

mensuração, sendo a escolha feita em função do objetivo da informação. Num espaço temporal 

mais atual, as normas internacionais de contabilidade possibilitam a utilização de diferentes 

bases de mensuração, podendo as mesmas, segundo Conceição (2009), serem agrupadas 

essencialmente em dois métodos, o custo histórico e o justo valor.  

Segundo o SNC, na sua Estrutura Conceptual (introdução do §99), a base de mensuração 

geralmente adotada para preparar as DF´s é o custo histórico. Porém, o justo valor já é 

introduzido em várias NCRF, o que acaba por retirar alguma referência ao custo histórico. 

O custo histórico e o justo valor são, de forma evidente, os principais critérios de mensuração 

em que a contabilidade se baseia e estudos realizados em torno da história das bases de 

mensuração, como o caso de Richard (2004) e Georgiou e Jack (2011), demonstraram que estes 

debates sobre a valorimetria datam de um tempo consideravelmente longo, que assenta num 

trade-off entre a fiabilidade e a relevância. O custo histórico ocupou, durante muitos anos, uma 

posição de destaque como maior critério de utilização, por ser considerado de maior fiabilidade 
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de informação, tendo em conta a possibilidade dos seus dados serem verificáveis. Caso o 

caminho seja o de um relato onde a informação financeira surge permanentemente atualizada, 

a opção pelo justo valor parece mais racional, sendo que o custo histórico apenas reflete as 

condições do mercado no momento da compra ou produção do ativo. A existência de 

argumentos quer ao favor do custo histórico, quer ao favor do justo valor, revela que atualmente 

persiste um sistema contabilístico misto (Okamoto, 2014).  

Pires e Rodrigues (2008) consideram a mudança em termos de possibilidades de mensuração 

algo positivo para a contabilidade tendo em conta que, num mundo em constante mudança e 

atualização, é importante que a contabilidade não se sinta presa e estática a um modelo como o 

custo histórico e permita, deste modo, outros citérios na procura de uma informação pertinente 

para tomada de decisões. Todavia, a controvérsia e debate mantém-se, em especial no que 

respeita à qualidade de informação financeira proporcionada por um e outro (Conceição, 2009). 

Toda esta discussão tem por base a necessidade de uma opção, por parte dos preparadores da 

informação, sobre qual o melhor critério para refletir uma imagem verdadeira da empresa, e 

inerente a qualquer decisão está o preço da mesma. A literatura tem mostrado isso mesmo, 

estudos como os de Tarca (2005), Barth (2006), Bignon, Biondi e Ragot (2009) e Sousa (2011) 

identificam a existência de vantagens e desvantagens nos critérios em questão, e se a utilização 

de um método poderá ser razoável para determinadas circunstâncias ou setores de atividade, o 

mesmo pode não acontecer para outras, até mesmo em situações similares, ou seja, o que pode 

ser uma perspetiva relevante para um, poderá não ser necessariamente favorável para outro, 

dependendo da realidade concreta de cada empresa. Landsman (2007) concluiu que o justo 

valor proporciona mais informação para os investidores, apresentando como ponto negativo os 

possíveis erros de estimação. Algumas empresas mantêm-se reticentes com a necessidade de 

aumento da divulgação, sendo um dos motivos a perda de competitividade face aos 

concorrentes. Estes receios podem justificar que o justo valor seja mais propenso em alguns 

setores de atividade do que noutros, como revelaram Cairns, Massoudi, Taplin, e Tarca, (2011). 

Estes autores indicam que o modelo do justo valor é ainda pouco utilizado, com exceção das 

propriedades de investimento. Uma conclusão semelhante teve o estudo da Comissão Europeia 

(2007), onde é referido que a utilização deste modelo de mensuração tende a prevalecer nas 

propriedades de investimento, em especial se o seu valor for significativo na atividade da 

empresa. 
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Nesta primeira análise, podemos concluir que, por um lado encontramos argumentos em defesa 

do custo histórico e que expõem limitações do justo valor, e por outro, que existem argumentos 

em defesa do justo valor e que apresentam limitações do custo histórico. Não se pode dizer que 

um critério é melhor que o outro, dado que a ambos se associam vantagens e desvantagens, 

porém parece-nos relevante fazer uma abordagem separada aos dois, de forma a identificar de 

forma mais eficaz os seus pontos positivos e negativos. 

1.2.1.  Custo Histórico 

Na necessidade de valorizar os diversos elementos das DF´s, num período ainda inicial da 

contabilidade, foi desenvolvido um critério valorimétrico que se tem mantido até então, o custo 

histórico. 

1.2.1.1. Conceito e Vantagens do Custo Histórico 

O princípio do custo histórico sugere que, de um modo genérico, um ativo deve estar 

reconhecido pelo seu valor de aquisição, de produção ou pelo preço de substituição (ativos 

obtidos gratuitamente). A estes valores registados, devem ainda ser deduzidas todas as 

amortizações e depreciações acumuladas. No mesmo seguimento, um passivo registado pelo 

custo histórico deve ser mensurado pela quantia dos proventos recebidos em troca da obrigação 

ou pela quantia que se espera vir a pagar, estando este conceito definido no §98 da Estrutura 

Conceptual do SNC. 

Como tem vindo a ser referido, o custo histórico está associado a um princípio que garante uma 

maior fiabilidade e objetividade da informação financeira, fruto da sua determinação ser um 

valor conhecido por todos e não apresentar grandes dúvidas. O valor diz-se conhecido por estar 

presente em documentos que comprovam o valor destas transações (Ferreira, 2009), gerando 

imparcialidade na informação e fazendo com que os utilizadores da informação sintam maior 

segurança com os dados em causa. Deste modo, a fiabilidade é assegurada quando possuir como 

suporte o preço das transações objetivamente mensurados.  

O critério do custo histórico continua a ser a base de mensuração mais adotada pelas empresas 

europeias. Na verdade, como já foi dito, o próprio critério reflete a prudência, a uniformidade 

e a continuidade tão características do modelo contabilístico continental. Saboly (2003) 

considera que a prudência está associada à criação de proteção da empresa e incide 

essencialmente sobre a valorização de ativos e passivos, provisões e amortizações. O autor 
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acrescenta ainda que é evitado ao máximo sobrevalorizar e distribuir resultados fictícios, logo 

não se privilegia o presente em detrimento do futuro. Givoly, Hayn, e Natarajan, (2007) 

destacam a não antecipação dos proveitos, mas a antecipação de todas as perdas, mesmo que 

não estejam realizadas. Isto faz com que as perdas esperadas sejam reconhecidas pela 

contabilidade mais rapidamente do que os ganhos potenciais. 

Outro ponto positivo desta mensuração é a sua simplicidade e economia para o relato financeiro, 

pois constitui simplesmente o valor por que algo se adquire, sem recorrer a métodos que 

impliquem juízos de valor.  

Apesar de todas as qualidades referidas nesta etapa sobre o custo histórico, subsiste alguma 

controvérsia, como se expõe no ponto seguinte, face às alternativas existentes e às fragilidades 

do próprio critério. 

1.2.1.2.  Críticas ao Custo Histórico 

Ao longo dos tempos têm sido colocadas várias críticas a este método, em especial no que se 

refere ao não reconhecimento do valor atual de mercado. Este foca-se em divulgar, nas DF´s, o 

custo de aquisição de um ativo e a sua desvalorização ao longo dos anos, pondo assim de parte 

possíveis variações do valor do ativo no mercado. A esta problemática, junta-se o não 

reconhecimento das variações do valor da moeda, assentando no pressuposto que o poder de 

compra se mantém estável durante um período de tempo, mesmo em períodos de significativa 

inflação (Rodrigues, 2013). Está implícita uma visão estática que pode, inclusive, colocar em 

causa a veracidade da mensuração e a sua comparabilidade, e deste modo, a utilidade da 

informação para a tomada de decisão dos seus utilizadores. Podemos ter dois ativos 

semelhantes, tanto em montante como em benefícios e riscos, a ser reportados com valores 

diferentes, pelo simples facto da sua aquisição ocorrer em diferentes períodos. Todos estes 

fatores demonstram uma falta de relevância que não existiria com a utilização do justo valor. 

Esta opinião é defendida por autores como Azevedo (2008) que justifica a não relevância por 

não transmitir informação presente. Barth (2006) chega mesmo a referir que, não sendo possível 

encontrar um justo valor fiável, a falta de relevância torna o custo histórico uma alternativa 

inválida. 

Outra crítica que já tem vindo a ser referida é a não antecipação dos proveitos. Sendo este um 

movimento, por um lado positivo, por estar associado à prudência, acaba por ter o seu lado 
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negativo ao desconsiderar ativos líquidos e rendimentos, como menciona Martins (2000) com 

a não mensuração da capacidade de gerar riqueza futura. 

Beatty (1995) destaca a oportunidade de manipulação de resultados que o custo histórico, ao 

não existir um mercado ativo, permite à gestão. Em defesa deste argumento é passível de 

mencionar uma dose de subjetividade a que o custo histórico está relacionado e que a possível 

manipulação está associada às escolhas, por parte da gestão, quanto aos critérios de 

amortizações, depreciações e imparidades a utilizar. 

1.2.2. Justo Valor 

Com tudo o que foi abordado anteriormente sobre o custo histórico e na carência de informação 

mais atualizada, baseada em valores de mercado, surge o justo valor.  

1.2.2.1. Conceito e Vantagens do Justo Valor 

O justo valor é um critério valorimétrico que tem vindo a ganhar relevância, estando cada vez 

mais presente nas normas contabilísticas e representando uma realidade bem distinta do que o 

custo histórico oferece (Barth, 2006). O seu valor corresponde ao preço de mercado à data da 

mensuração, independentemente de o valor apurado ser diretamente observável ou estimado 

por recurso a outra técnica de avaliação. 

O justo valor ganhou maior relevância com o desenvolvimento dos instrumentos financeiros 

derivados nos anos oitenta (Power, 2010), a par do aumento do recurso ao mercado de capitais, 

que suscitou a necessidade de maior divulgação de informação, pretendendo que a mesma fosse 

mais relevante. 

Relativamente ao normativo português, apesar de o justo valor se encontrar presente através de 

diretrizes contabilísticas até 31 de Dezembro de 2009, foi a partir de 2010, com o SNC, que 

surgiu definido na Estrutura Conceptual no §98 como a “quantia pela qual um ativo poderia ser 

trocado ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso, numa transação 

em que não exista relacionamento entre elas”.  

Como característica positiva deste critério surge a relevância da informação, pelo aumento de 

informação útil que transmite à tomada de decisão dos utentes. Esta utilidade de informação 

tem ainda como base a possibilidade de os ativos serem comparados mesmo que adquiridos em 
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momentos diferentes, o que dá ao justo valor um propósito de preço legítimo e equitativo (Pita 

& Garc, 2006). O aumento da comparabilidade com o uso do justo valor deve-se ao seu valor 

apenas depender das características do ativo ou passivo, e não das características da entidade 

ou de quando foi adquirido.   

Outros atributos a serem referidos são a tempestividade e a consistência do justo valor, pois 

espelha as mudanças nas condições económicas e reflete o mesmo tipo de informação ao longo 

dos períodos (Barth, 2006). Ao contrário do custo histórico, o justo valor reflete a volatilidade 

das condições económicas e transparece deste modo uma imagem mais fiel e coerente ao longo 

do tempo. Esta imagem é destacada por Duque (2008), argumentando com o facto de serem 

apresentados valores mais próximos dos que poderão ser recuperados (ativos) ou 

desembolsados (passivos). 

O registo feito ao custo histórico demonstrou-se desadequado para este tipo de instrumentos, 

em especial porque em muitos casos não existe este custo inicial. Deste modo, o justo valor 

assume uma posição mais relevante, permitindo identificar o contexto económico em cada 

momento e prever os ganhos futuros.  

Como defensores do justo valor temos também Laux e Leuz (2009) que o consideram superior 

ao custo histórico por permitir obter informação atualizada e oportuna, o que reflete deste modo 

as condições de mercado com maior transparência e confere aos utilizadores um maior poder 

de decisão. 

1.2.2.2. Críticas ao Justo Valor 

Uma das principais críticas proferidas ao justo valor assenta na introdução de subjetividade às 

DF´s e deste modo, uma maior propensão para a informação sair manipulada ou distorcida. A 

afetação desta subjetividade ocorre na ausência de um mercado ativo, sendo necessário recorrer 

a técnicas e modelos de avaliação para se determinar o preço de mercado, colocando em causa 

a objetividade, fiabilidade e neutralidade. Power (2010) destaca este menor grau de fiabilidade 

com a existência de subjetividade e juízos de valor pelos preparadores da informação financeira. 

Hitz (2007) fala da perda de fiabilidade por deixar de existir verificabilidade, consequência da 

aplicação de modelos económicos que atribuem um valor baseado num mercado hipotético, a 

funcionar em condições ideais. 
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Ao colocar subjetividade perdemos ainda outra característica do justo valor, a comparabilidade. 

O facto de estarmos num período de elevado desenvolvimento faz com que os preços estejam 

em contantes flutuações, logo é mais difícil a aplicação do justo valor para momentos 

diferentes. Ferreira (2009) coloca a subjetividade como o fator negativo com maior relevância 

no justo favor, o que leva a outros autores concluírem que deste modo não se estará a apresentar 

uma imagem verdadeira e apropriada das DF´s (Marques, 2007; Whittington, 2008). 

Uma outra crítica apresentada ao justo valor é o custo acrescido, por vezes até muito elevado, 

que está associado à sua determinação para ativos cujo mercado ativo seja inexistente. Estes 

custos devem-se em grande parte à escassez de informação acerca dos mesmos. 

Quando existem ativos que funcionam de forma conjunta com outros, surge uma nova 

dificuldade para a utilização deste método. Como se pode perceber, não será de todo fácil 

proceder a uma avaliação independente do bem. 

Segundo Marques (2007), mesmo que a intenção seja aumentar a qualidade de informação com 

o justo valor, ao se dar tanta importância à relevância em detrimento da fiabilidade, leva à falta 

de consenso na sua utilização. 

Gouveia (2009) aborda outro ponto interessante, ao destacar que o justo valor foi utilizado com 

imprudência, dando assim lugar a distribuição de resultados fictícios, em função do valor dos 

ativos estar sobreavaliado, e sobre os quais foram pagos impostos indevidos.  

Sendo evidente que a subjetividade é o ponto negativo mais enumerado pelos autores, é possível 

concluir que este problema é o resultado da não existência de um método de determinação 

objetivo, o que torna pertinente as empresas revelarem os métodos que utilizam para chegar a 

este justo valor, deixando depois os destinatários da informação retirar as suas ilações sobre o 

mesmo.   

1.2.2.3. A Determinação do Justo Valor 

A adoção do justo valor acarreta mudanças significativas e, nesse sentido, torna-se oportuno, 

como indica Power (2010), criar níveis de hierarquia a serem utilizados para a mensuração do 

justo valor: 
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Nível 1 - Mensurar os ativos ou passivos através dos preços praticados num mercado 

ativo, sem que deste modo sejam realizados ajustamentos. Este valor é assim determinado a 

partir das cotações. 

Nível 2 - Mensurar os ativos ou passivos através dos preços praticados num mercado, 

existindo neste caso correções dos preços. Os dados deste nível são diferentes dos preços do 

nível anterior, pois as informações observáveis no mercado poderão ir além dos preços e 

podendo até o mercado não estar ativo.  

Nível 3 – Mensurar os ativos ou passivos através de dados de mercado não observáveis, 

tendo a entidade neste caso de procurar a melhor informação disponível para chegar ao justo 

valor.   

Em síntese, Duque (2008) dá preferência ao nível 1, pois é o que apresenta um maior nível de 

fiabilidade e comparabilidade. Nos restantes casos, onde não existem mercados de nível 1, é 

necessário recorrer a estimativas que implicam juízos de valor, surgindo deste modo maior 

controvérsia e discussão em torno deste método. Ao recorrer a regras e técnicas de valorização 

para determinar o justo valor aumenta a subjetividade e a propensão para a manipulação da 

informação. 

A utilização do justo valor resulta assim da necessidade de se obter informação mais relevante, 

fruto da globalização da economia, estando a sua introdução sujeita a elevados custos 

inevitáveis.  

 

1.3.  Normativo português 

Depois de uma abordagem inicial da evolução a nível Europeu, como também às vantagens e 

desvantagens inerentes aos dois métodos de mensuração mais utilizados, neste ponto 

passaremos para uma abordagem do normativo português, o SNC, mais particularmente das 

propriedades de investimento. 

1.3.1. Sistema de Normalização Contabilística 

Como abordado anteriormente, o SNC entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2010 com o objetivo 

de criar uma maior harmonização contabilística na UE, seguindo as Normas Internacionais de 
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Contabilidade do IASB. Esta mudança serviu para modernizar o normativo contabilístico 

português, tendo como resultado uma maior transparência e comparabilidade na informação 

financeira. Rodrigues (2017) refere que deste modo a contabilidade se torna mais útil e que este 

normativo aumenta a relevância da informação financeira, com divulgações mais alargadas e 

informação mais transparente, proporcionando uma maior confiança aos utentes e aumentando 

a comparabilidade da informação financeira. 

Cravo (2009) caracteriza o SNC como um normativo baseado em princípios e não unicamente 

em normas prescritivas, o que conduz à criação de juízos de valor e à subjetividade pela 

importância que o justo valor tem neste novo normativo, apesar deste conceito não ser 

totalmente novo no normativo nacional. 

Apesar de tudo, a adesão do justo valor nas empresas de menor dimensão tende a ser limitada, 

apresentando como motivos o facto de as suas necessidades de relato financeiro não o exigirem 

e a informação não ter como destinatário principal o mercado de capitais. 

1.3.1.1. Propriedades de Investimento 

A adoção do SNC trouxe inúmeras alterações às práticas contabilísticas em vigor, tendo sido 

introduzidos novos conceitos. Um dos quais, a mensuração ao justo valor, tem sido referida ao 

longo deste trabalho como uma das mais relevantes, porém, neste ponto, passaremos a abordar 

o conceito de propriedades de investimento. 

Antes de mais, Rodrigues (2017) indica que uma propriedade de investimento é um ativo, e 

como tal terá de ser um recurso que a entidade controle em função de acontecimentos passados 

e que, fruto deste, creia que fluam benefícios económicos futuros. Contudo, a definição de 

propriedade de investimento vai mais além. 

O conceito de propriedade de investimento e o seu tratamento contabilístico encontram-se 

definidos na NCRF 11 – Propriedades de Investimento, suportada pela IAS 40 com a mesma 

designação. Esta define assim além do conceito, o modo de reconhecimento e consequente 

mensuração destas propriedades, como também os respetivos requisitos de divulgação. 

Segundo a NCRF 11 (§5), uma propriedade de investimento é “a propriedade (terreno ou um 

edifício – ou parte de um edifício – ou ambos) detida para obter rendas ou para valorização do 

capital ou para ambas as finalidades”. Não será deste modo aceite, como propriedade de 

investimento, o ativo que tenha como finalidade a produção ou fornecimento de bens ou 



 

 15 

serviços, finalidades administrativas ou que seja para venda no curso ordinário do negócio. A 

norma esclarece deste modo o que está fora do seu âmbito, nomeadamente: 

 Propriedade destinada à venda no decurso ordinário da atividade comercial; 

 Propriedade que esteja a ser construída ou desenvolvida por conta de terceiros; 

 Propriedade ocupada pelo dono; 

 Propriedade que seja locada a outra entidade segundo uma locação financeira. 

No que respeita ao SNC, as propriedades de investimento incidem sobre a classe 4 – 

“Investimentos”, tendo como estrutura as seguintes contas: 

42 – Propriedades de Investimento 

42.1 – Terrenos e recursos naturais 

42.2 – Edifícios e outras construções 

42.6 – Outras Propriedades de Investimento 

42.8 – Depreciações acumuladas 

42.9 – Perdas por imparidade acumuladas 

Como mencionado anteriormente, o que esta norma define vai além do seu conceito e estabelece 

uma ligação com a Estrutura Conceptual, tratando de pilares essenciais como:  

 Reconhecimento: Segundo a NCRF 11, ao reconhecimento de uma propriedade de 

investimento devem estar subjacentes prováveis benefícios económicos futuros para a 

entidade e a existência de fiabilidade na mensuração do seu custo. 

Por outro lado, deve ser desreconhecida como tal, caso o proprietário passe a usufruir 

da mesma ou esteja em vista uma futura venda. É percetível a existência de juízos de 

valor para se qualificar uma propriedade de investimento como tal, sendo destacada 

nesta norma a necessidade de criação de critérios para uma avaliação consistente, tendo 

esses critérios de ser divulgados em Anexo.   

 Mensuração: Quando entramos na ótica da mensuração de uma propriedade de 

investimento, temos de ter em conta de onde esta é oriunda. Se for uma propriedade 
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adquirida a terceiros, deve inicialmente ser mensurada ao custo de aquisição, tendo em 

conta o seu preço de compra e qualquer gasto diretamente atribuível. Se por outro lado, 

a propriedade for construída pela empresa, deverá ser inicialmente mensurada pelo seu 

custo de produção, incluindo eventuais custos de empréstimos obtidos e diferenças 

cambiais, desde que o seu valor não ultrapasse o valor de mercado. 

A mensuração inicial está assim subjacente ao valor do seu custo, porém a mensuração 

subsequente disponibiliza outra possibilidade. Após o reconhecimento inicial, a entidade passa 

a ter a possibilidade de mensurar ou pelo justo valor ou pelo modelo de custo, sendo que o 

modelo escolhido terá de ser usado para todas as propriedades de investimento, salvo casos 

excecionais.  

1.3.1.2. Propriedades de Investimento mensuradas ao Justo Valor 

Para a utilização do modelo de justo valor, torna-se preponderante saber determinar o melhor 

valor que define a propriedade. A NCRF 11 indica que o melhor justo valor é encontrado por 

preços correntes num mercado ativo com propriedades semelhantes, no mesmo local e 

condição. Na falta de tal mercado ativo, a norma expõe no §48 as possíveis alternativas: 

(a)  preços correntes num mercado ativo de propriedades de diferente natureza, 

condição ou localização (ou sujeitas a diferentes locações ou outros contratos), 

ajustados para refletir essas diferenças;  

(b)  preços recentes de propriedades semelhantes em mercados menos ativos, com 

ajustamentos para refletir quaisquer alterações nas condições económicas desde a data 

das transações que ocorreram a esses preços; e  

(c)  projeções de fluxos de caixa descontados com base em estimativas fiáveis de futuros 

fluxos de caixa, suportadas pelos termos de qualquer locação e de outros contratos 

existentes e (quando possível) por evidência externa tal como rendas correntes de 

mercado de propriedades semelhantes no mesmo local e condição, e usando taxas de 

desconto que reflitam avaliações correntes de mercado quanto à incerteza na quantia 

e tempestividade dos fluxos de caixa.  
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Quando, relativamente a uma propriedade de investimento, não existir correspondência com 

nenhuma das alternativas aqui expostas, a propriedade não deve ser mensurada pelo justo valor, 

em função de não existir fiabilidade para tal. 

 

1.4.  Mercado imobiliário 

O mercado imobiliário é um dos mais antigos do mundo e o que acarreta a maior classe de 

ativos em termos de valor (Pardal & Lobo, 2011). Trata-se de um mercado em que os ativos 

têm especificidades muito próprias, como é o caso da sua elevada durabilidade e custo unitário. 

Além destes, destacam-se ainda a reduzida liquidez e os elevados custos de transação neste 

meio (Pardal & Lobo, 2011). Estas especificidades tornam este mercado capaz de realizar 

grandes ganhos como também perdas. 

1.4.1. Mercado Imobiliário Português 

O mercado imobiliário Português atravessa, na atualidade, uma forte recuperação face ao 

período de crise que o país enfrentou. Esse período de crise e o seu impacto negativo tiveram 

como auge o ano de 2012, levando a uma desvalorização acentuada dos ativos (INE, I.P., 2018). 

Com isso, o mercado imobiliário sofreu profundas alterações em resultado da recessão 

económica que o país atravessou, aliada a altos níveis de desemprego. Contudo, e apesar de a 

economia nacional ter sido fortemente penalizada por estes acontecimentos, o ano de 2013 

marcou a retoma do mercado imobiliário. Desde então, o seu crescimento tem sido contínuo, 

apresentando-se bastante desenvolvido, com uma oferta significativa e capaz de atrair 

investidores estrangeiros. Todo este crescimento e interesse é fruto da recuperação económica 

europeia e de uma maior integração do nosso país na UE. 

Assim sendo, após anos com ajustamentos sistematicamente negativos nos preços dos imóveis, 

quer para fins comerciais, quer para a habitação, o mercado imobiliário passou a ser visto como 

um importante motor da economia, com grande potencial de rendibilidade, tornando-se assim 

decisivo para alavancar a recuperação nacional. Além da sua rendibilidade, tem sido capaz de 

atrair investimento nacional e estrangeiro e ainda de impulsionar o desenvolvimento de setores 

fortemente afetados pela crise, como é o caso da banca, da construção civil e da mediação 

imobiliária. Estamos perante um setor que reage fortemente a fatores conjunturais e 
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especulativos, sobre o qual o seu dinamismo depende da estabilidade das políticas fiscais e 

económicas (INE, I.P., 2018). 

1.4.2. Preços no mercado imobiliário 

Como já fora referido, o mercado imobiliário está sujeito a muita especulação. Esta 

circunstância poderá ditar que a formação do preço no mercado imobiliário esteja subjacente a 

condutas por vezes irracionais, podendo causar assim volatilidade nos preços a curto prazo.  

No nosso país, com o aumento da atividade turística e até da reabilitação urbana, tem-se sentido 

um aumento dessa mesma especulação, traduzindo desse modo um aumento significativo no 

valor dos ativos e das suas rendas nos últimos anos. Para analisar esse impacto, recorremos ao 

Instituto Nacional de Estatística (INE). No estudo INE, I.P. (2018) encontramos o índice de 

preços da habitação e das propriedades comerciais ao longo dos últimos anos, onde estes 

apresentam um forte crescimento desde 2012, como se pode ver no seguinte gráfico: 

Gráfico 1 - Taxa de variação anual do Índice de Preços das Propriedades Comerciais e do Índice de Preços da 

Habitação, 2011-2017 

 

 

 

Em 2017, segundo o INE, I.P. (2018), o índice de preços da habitação apresentou uma taxa de 

variação média anual de +9,2%, mais 2,1 p.p. do que em 2016. No que se refere ao índice de 

preços das propriedades comerciais, este registou uma taxa de variação média de +3,3% em 

2017, acelerando 1,3 p.p. em relação a 2016.  

Comparativamente com a evolução dos preços das habitações em 2017, o aumento dos preços 

de transações de propriedades comerciais é descrito no estudo INE, I.P. (2018) como inferior 

em 5,9 p.p., tendo-se acentuado essa diferença face ao ano anterior (5,1 p.p. em 2016) 

Fonte: INE, Índice de Preços da Habitação e INE, Índice de Preços das Propriedades Comerciais 
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1.4.3. Empresas do setor imobiliário 

Tendo por base a evolução do mercado imobiliário nos últimos anos, analisamos se todo esse 

desenrolar suscitou um aumento do número de empresas do setor. Na tabela que se segue, com 

dados recolhidos do Pordata, reunimos o número de empresas do setor imobiliário no período 

compreendido entre 2010 e 2016.   

Tabela I - Número de empresas do setor de Atividades Imobiliárias  

Anos Nº empresas % crescimento 

2010 29 566 - 

2011 28 983 -2,0% 

2012 28 435 -1,9% 

2013 28 298 -0,5% 

2014 29 561 4,5% 

2015 32 154 8,8% 

2016 35 787 11,3% 

 

 

Com base na Tabela I, destacamos logo à partida duas situações. No intervalo de 2010 a 2012 

observou-se um decréscimo do número de empresas, representando este período o momento 

em que a crise se sentiu com maior impacto no setor. Por outro lado, no período de 2013 a 2016, 

existiu uma visível retoma e crescimento do setor, correspondendo ao que fora mencionado 

anteriormente. Podemos ainda destacar que o crescimento do setor se tornou de tal modo 

acentuado, que o ano de 2016 representou o número máximo de empresas do setor imobiliário 

no período analisado, com uma taxa de crescimento de cerca de 11% relativamente ao ano 

anterior. 

Para reforçar ainda mais o que tem sido abordado, através do Pordata recolhemos ainda o 

volume médio de negócios das empresas do setor durante o período anteriormente visado, como 

se pode ver na Tabela II a seguir representada. 

 

 

Fonte: Pordata (consultado a: 05/08/2018) 

O número de empresas do setor imobiliário apresentou um decréscimo no período de 2010 a 

2013, contudo nos anos seguintes ocorreu uma recuperação crescente face a esses números.   
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Tabela II - Volume médio de negócios das empresas do setor de Atividades Imobiliárias  

Anos Volume Médio de Negócios % crescimento 

2010 198 819,50 € - 

2011 163 191,50 € -17,9% 

2012 130 867,30 € -19,8% 

2013 131 781,90 € 0,7% 

2014 135 521,50 € 2,8% 

2015 149 142,00 € 10,1% 

2016 151 535,10 € 1,6% 

 

 

Uma vez mais ficam evidentes as duas situações anteriores. Um claro decréscimo do volume 

médio de negócios entre 2010 e 2012, correspondendo de seguida uma recuperação que se 

manteve sempre crescente até ao ano de 2016. Todavia, no que diz respeito ao volume médio 

de negócios, destaca-se o ano de 2015, com um crescimento médio de 10% relativamente ao 

ano anterior, tendo sido o ano que registou maior aumento no que diz respeito a esse indicador. 

1.4.4. Classificação dos imóveis no setor imobiliário 

Para finalizar este ponto, e sendo os imóveis o principal ativo das empresas do setor imobiliário, 

é relevante perceber de que modo podem os mesmos ser classificados. De acordo com a 

utilização dada aos imóveis, estes podem ser classificados das seguintes formas: 

 Inventários (NCRF 18); 

 Ativo fixo tangível (NCRF 7); 

 Propriedade de investimento (NCRF 11). 

O surgimento de um imóvel classificado nos Inventários deve-se ao facto de estar detido para 

venda, no curso ordinário do negócio. Por sua vez, se for classificado como Ativo Fixo 

Tangível, terá em conta a propriedade permanecer ocupada pela entidade no decorrer do seu 

negócio, para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços. Por último, será 

classificado como propriedade de investimento o imóvel detido para obtenção de rendas.  

Fonte: Pordata (consultado a: 05/08/2018) 

O Volume Médio de Negócios das empresas do setor imobiliário diminui no período de 2010 

a 2012, apresentando-se crescente nos anos seguintes da análise. 
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No caso do setor imobiliário, tendo as empresas como atividade principal a venda ou o 

arrendamento de imóveis, levanta-se muitas vezes a questão se um imóvel detido para 

arrendamento deverá ser classificado como ativo fixo tangível ou propriedade de investimento, 

dado que são o objeto social da empresa. A resposta a esta dúvida, por parte da Comissão de 

Normalização Contabilística, é clara e indica que qualquer entidade que detenha imóveis para 

rendimento, seja essa ou não a sua principal atividade, deve proceder ao tratamento 

contabilístico seguindo a NCRF 11 – Propriedades de investimento (Rodrigues, 2017).  

De mencionar ainda que, qualquer que seja a classificação, poderá, no futuro, sofrer 

transferência, sempre que surja uma alteração na utilização do imóvel.    

 

1.5. Literatura e Hipóteses sobre as Propriedades de Investimento 

Vários autores, como é o caso de Muller et al. (2008), Conceição (2009) e Selas (2009), têm 

abordado a temática do uso do justo valor nas propriedades de investimentos uma vez que, a 

adoção do justo valor, é opcional, havendo o interesse em analisar o comportamento e 

características das empresas em relação ao justo valor. 

Cairns et al. (2011) estudaram empresas do Reino Unido e da Austrália no ano 2005, momento 

da adoção das IFRS. Nas empresas que possuíam propriedades de investimento os autores 

identificaram uma grande adesão ao justo valor, isto é, das 23 empresas identificadas com 

propriedades de investimento, 17 utilizavam o justo valor. Como justificação para esta elevada 

adesão está o facto de o justo valor poder ser mais relevante para o mercado e deste modo, 

transparecer mais confiança.     

Quanto a Christensen e Nikolaev (2009), construíram a sua amostra com empresas do Reino 

Unido e da Alemanha. Como resultado obtiveram conclusões distintas entre os dois países, 

visto que as empresas do Reino Unido apresentam um número de adesão ao justo valor elevado, 

contrapondo ao que acontece na Alemanha, onde esta adesão é bem mais reduzida. Os autores 

concluíram ainda que a adoção do justo valor estaria relacionada com a forma como a empresa 

chegaria à informação necessária para a sua estimação, e o seu custo. Empresas onde seja difícil 

estimar o justo valor ou que acarrete elevados custos, são menos propensas a escolher este 

método.    
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Demaria e Dufour (2007), com uma amostra de empresas francesas, aquando da transição para 

as IAS/IFRS, constataram um forte conservadorismo na medida em que, das 33 empresas que 

detinham propriedades de investimento, apenas 9 optaram pelo método do justo valor. Foi 

verificada uma continuidade a nível da mensuração ao custo histórico. 

A Comissão Europeia (2007) realizou um estudo sobre a análise da implementação das normas 

internacionais. No que se refere às propriedades de investimento, apenas 23 empresas aplicaram 

o método do justo valor, num total de 81 empresas que possuíam esta classe de ativos. 

Selas (2009) analisou as práticas de mensuração das empresas portuguesas cotadas, quanto às 

propriedades de investimentos (2005 a 2008), observando que da sua amostra de 75 empresas, 

39 correspondiam a empresas que utilizavam o custo histórico e 36 o modelo do justo valor. 

No mesmo seguimento, Conceição (2009) estudou a adesão ao justo valor nos ativos das 

entidades portuguesas cotadas na Euronext Lisboa no ano de 2005, através das suas 

demonstrações consolidadas. Das empresas que detinham propriedades de investimento, 40% 

optaram pelo justo valor. Porém, num panorama geral, os resultados apontam para um uso 

muito limitado do justo valor, sendo apontadas três possíveis causas para este panorama, como 

a familiaridade pelo custo histórico, os custos associados à opção do justo valor pelas empresas 

e ainda a falta de um mercado ativo, que torna mais complexo a valoração dos ativos. 

Continuando a apresentar estudos que relatam o uso do justo valor, destacaremos aqueles 

especificamente direcionados para o setor imobiliário. Um dos casos é o estudo de Quagli e 

Avallone (2010), que visou 76 empresas cotadas no espaço europeu, que aplicavam a IAS 40 

nas suas propriedades de investimento e se distribuíam por 7 países distintos. Como resultado, 

os autores apresentam que 53% das empresas estudadas utilizam o justo valor nas suas 

propriedades de investimento, apresentando como motivo o facto de reduzir informação 

assimétrica.  

No caso de Muller et al. (2008), estes estudaram as razões da escolha do modelo de mensuração 

dos ativos de empresas do setor imobiliário em 15 países europeus, no ano de 2005. Num total 

de 133 empresas, 80% utilizaram o justo valor. Foram ainda destacadas algumas evidências das 

empresas para o uso do JV, como ser mais propicia a sua utilização em países onde já era 

permitido antes da obrigatoriedade das IFRS ou em casos que as entidades procurem maior 

transparência e fiabilidade das suas DF´s. 



 

 23 

Quanto a Danbolt e Rees (2008), concluíram que no setor imobiliário a valorização das 

propriedades de investimento através do justo valor é menos transparente do que pelo custo 

histórico. Este indício alerta para que o risco de manipulação seja superior com a prática do 

justo valor.  

Deste modo, após a análise dos estudos que envolvem esta temática, abordam-se as hipóteses a 

serem testadas no estudo empírico. 

 

 Peso das Propriedades de Investimento  

A primeira hipótese a testar terá como objetivo analisar se as propriedades de investimento são 

o ativo com maior peso no total do ativo das empresas do setor imobiliário, o que permitirá, 

caso se verifique, enaltecer a importância de um estudo com este ativo direcionado para o setor 

imobiliário. Esta hipótese vai ao encontro de vários estudos (Danbolt & Rees, 2008, Muller et 

al., 2008, Conceição, 2009, Quagli & Avallone, 2010) que identificaram a importância das 

propriedades de investimento, possibilitando construir a seguinte hipótese: 

 H1: As Propriedades de Investimento são o ativo com maior representação no 

total do ativo das empresas do setor imobiliário. 

 

 Adesão ao Justo Valor 

A adesão ao justo valor nas propriedades de investimento é um dos temas centrais deste estudo. 

Como analisado anteriormente, existem estudos em que a adesão ao justo valor foi reduzida 

(Comissão Europeia, 2007, Demaria & Dufour, 2007, Conceição, 2009, Selas, 2009), enquanto 

que em outros a adesão ao justo valor foi elevada (Muller et al., 2008, Christensen & Nikolaev, 

2009, Quagli & Avallone, 2010, Cairns et al., 2011). Assim sendo, e dado os países inseridos 

nos respetivos estudos e o modelo contabilístico a si associado, desenvolveu-se a seguinte 

hipótese:  

 H2: O nível de adesão ao justo valor nas propriedades de investimento das 

empresas do setor imobiliário mantém-se reduzido. 
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 Dimensão  

Nesta hipótese será analisada a influência negativa que a dimensão das empresas tem sobre a 

opção pelo justo valor. Watts e Zimmerman (1990) concluíram que quanto maiores as 

empresas, maior a sua exposição pública e maiores os custos políticos a que está exposta. Esta 

ideia está também associada à teoria conservadora das empresas, onde empresas de maior 

dimensão tendem a adotar políticas mais conservadoras. 

Astami e Tower (2006) apresentam a mesma ideia e indicam que a dimensão das empresas está 

positivamente relacionada com o conservantismo. Quanto à perspetiva conservadora, e tendo 

em conta que o justo valor não é uma opção conservadora, a sua hipótese estabelece uma 

correlação entre a dimensão das empresas e o uso procedimentos que aumentem os resultados.  

Quanto à Guerreiro et al. (2008), Quagli e Avallone (2010) e Pimentel (2012) a opção pelo 

justo valor também está negativamente relacionada com a dimensão.  

Por outro lado, Demaria e Dufour (2007) ao testar esta hipótese indicam que a opção pelo justo 

valor não está relacionada com dimensão. Tendo em conta estes estudos a hipótese a testar será:  

 H3: A probabilidade de escolha pelo justo valor diminui conforme o tamanho 

da empresa.  

 Peso das Propriedades de Investimento  

O efeito que se pretende analisar é se o peso relativo das propriedades de investimento no total 

do ativo apresenta influência na opção pelo método de avaliação 

O peso que as propriedades de investimento representam no total do ativo das empresas tem 

sido uma variável considerada em estudos desta natureza, como o de Pereira (2013). Pimentel 

(2012) e Costa (2014) no sentido de perceber se quanto maior o valor das propriedades de 

investimento, maior a tendência para a adoção do justo valor. Definimos assim a quarta hipótese 

deste estudo: 

 H4: A probabilidade de escolha do valor justo aumenta quanto maior for o peso 

das propriedades de investimento em relação ao total do ativo.  
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 Endividamento  

A hipótese a testar sugere que as empresas com um nível superior de endividamento têm maior 

incentivo em adotar o justo valor. Este acontecimento é entendido como solução para serem 

apresentados rácios financeiros e resultados superiores, face a possíveis exigências de 

instituições de financiamento, de contabilisticamente estarem próximas do incumprimento de 

um contrato de divida ou até à simples intenção por parte dos gestores em apresentarem uma 

imagem melhorada da empresa (Missonier-Piera, 2004, Astami & Tower, 2006 e Demaria & 

Dufour, 2007). Foi através de Watts e Zimmerman (1990) que surgiu esta hipótese, projetando 

que um valor elevado neste rácio levaria a tomadas de decisões menos conservadoras e mais 

propensas a aumentar os resultados. Mais recentemente Christensen e Nikolaev (2013) 

defendem igualmente uma relação negativa entre o rácio de endividamento e o custo histórico, 

fruto de políticas contabilísticas em vista de aumentar os resultados. 

Contudo, esta hipótese mesmo sendo defendida por vários autores, não é de todo consensual. 

Uma visão contrária projeta um relacionamento positivo entre o endividamento e o 

conservadorismo, como é o caso de Ahmed e Duellman (2007) que fundamentam esta opinião 

com o facto de políticas conservadores beneficiarem as empresas com a contratação de taxas 

mais baixas. Estabelecem ainda que, quem financia as empresas com estas políticas, vê um 

aceleramento na violação dos contratos de dívida pelo elevado endividamento. Beekes et al. 

(2004), no seguimento desta teoria, comprovam também a contratação de taxas mais baixas, 

justificando que as empresas que adotam políticas conservadoras evidenciam que estão a 

proteger os interesses dos seus financiadores. 

Com base na informação recolhida, seguiremos a hipótese que a maioria dos autores defende, 

isto é, uma relação positiva entre o endividamento e as políticas não conservadoras, ou seja, o 

justo valor.   

 H5: A probabilidade de escolha do justo valor aumenta se a empresa possuir 

um elevado rácio de endividamento.  

 Big Four 

A hipótese colocada é a de que haverá uma diferenciação no caso de o auditor das empresas 

pertencer a uma das quatro maiores empresas de auditoria a nível mundial, denominadas Big 
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Four (Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), Deloitte, Ernst & Young e Pricewaterhouse 

Coopers (PWC)).  

Neste seguimento, assume-se que estas empresas de grande referência mundial, não estarão 

dispostas a comprometer a sua credibilidade em função dos seus clientes, mantendo-se mais 

isentas e menos passíveis a pressões. É expectável, portanto, que estas quatro empresas de 

auditoria não permitam comportamentos oportunistas e manipuladores, no que ao justo valor 

respeita, sendo a informação produzida a mais fiável e verdadeira possível.  

Quanto a autores que reforçam esta hipótese, destacamos Lorencini e Costa (2012) e Teixeira 

(2012) que encontraram um comportamento diferenciado entre empresas auditadas por Big 

Four e por outras firmas menores de auditoria, em consonância com o estudo de Almeida e 

Almeida (2009) e Gonçalves e Lopes (2014). Destaca-se que empresas auditadas por Big Four 

podem ser forçadas ao conservadorismo condicional (Qiang, 2007). Seguindo esta lógica, a 

sexta hipótese será: 

 H6: A probabilidade de escolha do valor justo diminui caso a empresa seja 

auditada por uma Big Four. 

 Resultado Líquido do Período   

No que respeita ao resultado líquido do período, existem várias óticas que nos levam a 

considerar que os gestores tendem a escolher o método de justo valor para possibilitar o 

aumento do valor dos ativos e do seu lucro (Holthausen, 1990 e Watts & Zimmerman, 1978). 

Este comportamento pode ser visto como meio de aumentar a sua própria utilidade ou de 

encobrir uma situação menos positiva. Também para Weijun (2007) e Pereira(2013) o uso do 

justo valor nas propriedades de investimento é visto como meio de aumentar os resultados da 

empresa.  

Neste seguimento, e havendo várias formas de testar estes comportamentos por parte dos 

gestores, testaremos a hipótese que envolve uma relação positiva entre o justo valor e o 

resultado líquido do período (RLP).  

 H7: A probabilidade de escolha do valor justo aumenta quanto maior for o 

RLP da empresa.  
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2. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

O estudo que se propõe é de natureza quantitativa e confirmatório, com recurso à análise 

secundária de dados, sendo que para o tratamento da informação recolhida e posterior análise 

do relacionamento entre as variáveis que caracterizam as empresas, será utilizado um modelo 

econométrico.  

A análise econométrica tem como objetivo determinar características descritivas significantes 

das empresas que adotam o justo valor e perceber se a adoção do método do justo valor é 

influenciada pelas variáveis contempladas nesta análise.  

Sendo a nossa variável dependente uma variável binária de carácter qualitativo, o método 

econométrico de análise que se afigura como o mais adequado corresponde ao modelo de 

regressão logística (conhecido, também, como logit). A justificação para a variável binária é a 

de o estudo estar centrado na análise da opção entre o custo histórico ou o justo valor, ou seja, 

trata-se de uma escolha entre uma opção conservadora ou de uma opção não conservadora. 

Demaria e Dufour (2007) defendem esta metodologia por ser geralmente utilizada para estimar, 

a partir de características das empresas, a probabilidade das empresas escolherem entre dois 

métodos distintos.  

A análise da regressão logit tem sido usada para identificar as características das empresas 

associadas a políticas conservadoras. A sua utilização está presente em diversos estudos, 

nacionais e internacionais, e desenvolvidos com objetivos semelhantes (Iona et al., 2004,  

Missonier-Piera, 2004, Conceição, 2009 e Teixeira, 2012). 

Para o nosso estudo e, em particular, para efeitos de definição das hipóteses, considera-se ainda 

que, à semelhança de Demaria e Dufour (2007) e Bertoni e De Rosa (2013), a opção pelo 

critério valorimétrico do justo valor não é uma escolha conservadora. 

 

2.1.  Definição da amostra 

A análise deste estudo pretende tirar conclusões quanto às propriedades de investimento no 

setor imobiliário. Para isso, e sendo um setor onde é difícil ter acesso à informação 

contabilística, recorremos a uma base de dados para recolher a informação necessária. Essa 
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base de dados é o Sistema de Análise de Balanços Ibéricos (Sabi), gerida pela Informa, S.A. e 

Bureau Van Dijk (BvD), que contém informação financeira de empresas Portuguesas e 

Espanholas.  

Deste modo, foram colocados vários critérios para a amostra inicial. Como primeiro critério, a 

atividade principal da empresa teria de ser o ramo imobiliário. Este critério foi colocado através 

de uma filtragem pelo Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE): 68 – 

Atividades Imobiliárias. Os restantes critérios de filtragem incidiram sobre o estado da empresa 

(ativa) ser auditada e o acesso à sua informação financeira no período de 2010 a 2016. Como 

resultado, obtivemos uma amostra inicial de 4522 empresas, como se pode verificar na Tabela 

III. retirada da base de dados Sabi:  

Tabela III - Amostra de empresas 

 

 

Product name Sabi 

Update number 224 

Software version 75.00 

 Resultado do passo Resultado da pesquisa 

1. 

CAE Rev. 3 (Primary codes 

only): 68 - Atividades 

imobiliárias 

43.045 43.045 

2. Estado (Portugal): Ativa 337.145 24.289 

3. Advisor's name: 106.515 6.033 

4. 

Anos com contas disponíveis: 

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 

2011, 2010 

190.724 4.522 

 Pesquisa Booleana: 1 E 2 E 3 E 4 

 Total 4.522 

Fonte: Sabi 

Informação relativa à recolha de dados na base de dados Sabi, tendo como critérios o CAE, o Estado da empresa, 

a existência de Auditor e os dados financeiros disponibilizados para o período de 2010 a 2016. Em função dos 

requisitos colocados obteve-se uma amostra inicial de 4522 empresas. 
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Perante estes dados, foi realizada uma nova filtragem que consistiu nos seguintes pontos: 

 Nome do Auditor disponibilizado: algumas empresas, apesar do critério inicial 

introduzido na Sabi, não indicavam o nome do seu Auditor. Deste modo, as mesmas 

foram excluídas; 

 Deter Propriedades de Investimento: sendo o estudo direcionado para empresas do 

setor imobiliário com propriedades de investimento, as empresas que se encontravam 

na amostra inicial sem valor nesta rúbrica foram excluídas;   

 Método de Mensuração das Propriedades de Investimento: nos casos em que não 

foi possível aferir com exatidão o método utlizado na mensuração das propriedades de 

investimento, procedeu-se à exclusão destas empresas. 

Com as alterações apresentadas, o número final da nossa amostra foi reduzido para 754 

empresas. Realça-se ainda que as DF´s recolhidas regem-se pelo normativo português.  

2.2.  Análise de variáveis 

Passamos agora a apresentar as variáveis selecionadas para esta pesquisa e a sua relação com 

hipóteses desenvolvidas.  

2.2.1.  Variável dependente - Método Utilizado  

As escolhas dos agentes são influenciadas por determinadas variáveis e acontecimentos. Já 

alguns estudos foram realizados para analisar os critérios adotados pelas empresas, refiram-se 

como exemplo os estudos de Muller et al. (2008), Conceição (2009), Morais (2010) e 

Christensen e Nikolaev (2013).  

No modelo de investigação, a variável dependente assumirá o valor 1 se a empresa possuir o 

atributo, definido como a adoção do justo valor, e 0 caso opte por usar o custo histórico.  
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2.2.2.  Variáveis explicativas  

Estas variáveis foram selecionadas em função da sua presença em estudos anteriores e serão 

usadas com a propósito de justificar a utilização do justo valor por parte das entidades. 

2.2.2.1. Dimensão (log_ativo) 

Para testar a H3 será utilizada a variável dimensão (logativo), na qual se utilizará o logaritmo 

do total do ativo para perceber se é significativa a influência da dimensão na escolha do justo 

valor (Missonier-Piera, 2004, Demaria & Dufour, 2007 e Barlev et al., 2007). 

logativo = Log (Total do Ativo) 

2.2.2.2. Peso das Propriedades de Investimento (pi) 

A variável peso das propriedades de investimento (pi) surge para testar a H4. Deste modo, será 

utilizado um rácio de estrutura do ativo, isto é, um rácio que relaciona rubricas do ativo e que 

auxilia na perceção da relevância que um dado ativo tem. O rácio desta variável irá então 

analisar o peso das propriedades de investimento em função do total do ativo, procurando saber 

se o mesmo tem influência na escolha do método (Pimentel, 2012 e Pereira, 2013). 

pi =  
Propriedades de Investimento

Total do Ativo
 

2.2.2.3.  Endividamento (endiv) 

A H5 tem como variável o endividamento (endiv) para testar a sua significância quanto à 

adoção do justo valor. O endividamento corresponde a um rácio financeiro e segundo a 

literatura poderá assumir estruturas diferentes. Vários estudos utilizam esta variável com 

intenção de justificar a adoção do justo valor (Watts & Zimmerman, 1990, Missonier-Piera, 

2004, Astami & Tower, 2006, Demaria & Dufour, 2007 e Christensen & Nikolaev, 2013). Neste 

estudo será utilizado um rácio que permitirá aferir a taxa de endividamento total, que se traduz 

no peso do passivo sobre o total do ativo (passivo c capital próprio).  

endiv = 
Passivo

Passivo + Capital Próprio
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2.2.2.4.  Big Four (big4) 

A variável Big Four (big4), presente na H6, será usada para testar se é significante o impacto 

que as empresas de auditoria têm sobre a escolha do justo valor (Almeida & Almeida, 2009, 

Lorencini & Costa, 2012 e Teixeira, 2012). Assume-se como Big Four as empresas KPMG, 

Deloitte, Ernst & Young e PWC. Esta variável foi transformada numa variável dummy, da qual 

se atribuiu o valor “1” para os casos em que as empresas são auditadas por uma Big Four e “0” 

nos restantes casos. 

2.2.2.5.  Resultado Líquido do Período (rlp) 

O comportamento oportunista abrange a H7 e tem como variável o resultado líquido do 

período (RLP). Esta variável foi igualmente testada por Pereira (2013) procurando aferir se a 

escolha pelo justo valor é influenciada pelo RLP. 

Após serem expostas as variáveis que serão utilizadas no nosso estudo, segue-se a Tabela IV 

onde se encontra sintetizada a informação sobre as variáveis explicativas, as hipóteses em causa 

e a relação esperada para com a utilização do justo valor. 

Tabela IV - Resumo das Hipóteses 

 

Hx 

 

VARIÁVEL 

 

HIPÓTESE 

RELAÇÃO 

ESPERADA 

H3 Log_ativo 
A probabilidade de escolha do justo valor diminui conforme o 

tamanho da empresa 

(-) 

 

H4 pi 

A probabilidade de escolha do valor justo aumenta quanto 

maior for o peso das propriedades de investimento em relação 

ao total do ativo 

(+) 

H5 endiv 
A probabilidade de escolha do justo valor aumenta se a empresa 

possuir um elevado rácio de endividamento. 
(+) 

H6 big4 
A probabilidade de escolha do valor justo diminui caso a 

empresa seja auditada por uma Big Four 
(-) 

H7 rlp 
A probabilidade de escolha do valor justo aumenta quanto 

maior for o RLP 
(+) 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

3.1. Análise Descritiva 

Dado o número de empresas em estudo e os respetivos anos de recolha de dados, alcançaram-

se ao longo da investigação 5278 observações. Este foi um estudo direcionado para o setor 

imobiliário, que incidiu sobre as propriedades de investimento destas empresas. O primeiro 

ponto analisado foi o peso que as propriedades de investimento tinham no ativo total, 

comparando de seguida ao peso que outros ativos detinham, como os AFT e o inventário. Os 

resultados estão expressos na Tabela V (valores em euros): 

Tabela V - PI, AFT e Inventário sobre Ativo Total 
 

 PI AFT Inventário Ativo Total 

Valor Total 51.916.737.061,80 7.392.312.953,40 16.119.195.614,76 98.195.223.704,98 

% 56% 8% 16% 100% 

 

 

A Tabela V evidencia, desde logo, uma grande disparidade entre o peso das propriedades de 

investimento no ativo total e o peso dos restantes ativos apreciados. O peso de 56% das 

propriedades de investimento no ativo total denota a grande importância que esta classe tem 

para as empresas do setor imobiliário, e de igual modo, a importância da escolha desta para o 

nosso estudo. O seu peso é substancialmente superior ao peso que os AFT e o inventário têm 

no ativo total, onde apenas representam 8% e 16%, respetivamente, ficando deste modo 

comprovada a hipótese 1. Estes dados corroboram os resultados atingidos por Danbolt e Rees 

(2008), Muller et al. (2008) e Quagli e Avallone (2010).  

Finda esta primeira análise, a nossa atenção passou a recair em exclusivo sobre as propriedades 

de investimento e o seu método de mensuração. Após uma análise exaustiva e pormenorizada 

a cada empresa da nossa amostra, foi possível construir a seguinte tabela com as escolhas dos 

métodos de mensuração: 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os dados demonstram que as PI são o Ativo com maior peso no Ativo Total das empresas 

do Setor Imobiliário, correspondendo em termos médios a 56% do mesmo. 
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Tabela VI - Método de Mensuração das PI 

 

Método 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % média 

Custo Histórico 639 636 634 632 630 629 629 83,91% 

Justo Valor 115 118 120 122 124 125 125 16,09% 

Total 754 754 754 754 754 754 754 100% 

 

 

Os resultados apresentados pela Tabela VI revelam que o custo histórico continua a ser o 

modelo de eleição para a mensuração destes ativos, como indica a hipótese 2. Em termos 

médios, representa 83,91% das observações do nosso estudo, contrapondo com os 16,09% que 

elegeram o justo valor. Este resultado vai ao encontro dos estudos de Comissão Europeia 

(2007), Demaria e Dufour (2007), Conceição (2009) e Selas (2009). 

Existe uma clara resistência à mudança nas escolhas de mensuração destes ativos, porém nos 

dados recolhidos é possível identificar que algumas empresas, ao longo do período em análise, 

mudaram o método utilizado para mensuração das propriedades de investimento. Essas 

mudanças encontram-se expressas na Tabela VII: 

 

Tabela VII - Mudança na Mensuração das PI 

 

Mudança na Mensuração 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  % 

Para o Justo Valor 0 3 2 2 2 2 0 1,32% 

Para o Custo Histórico 0 0 0 0 0 1 0 -1,32% 

 

 

Em termos concretos, 11 empresas utilizavam o custo histórico inicialmente, passando ao longo 

do período em causa a mensurar pelo justo valor. No sentido inverso, apenas 1 empresa optou 

por passar a empregar o custo histórico. Em termos percentuais, estas mudanças no período de 

2010 a 2016 representaram uma variação homóloga de 1,32%, a favor do justo valor.    

Fonte: Elaboração própria 

Numa análise ao método de Mensuração utilizado nas PI, o Custo Histórico revelou-se, em 

termos médios, o método mais utilizado, correspondendo a 83,91% da amostra. Por sua vez, 

a escolha do Justo Valor apenas ocorreu em 16,09% da amostra. 

 

Fonte: Elaboração própria 

No período em análise, com uma amostra de 754 empresas, apenas 10 empresas optaram por 

alterar o seu método de mensuração do Custo Histórico para o Justo Valor. No sentido inverso, 

do Justo Valor para o Custo Histórico, apenas 1 empresa apresentou a respetiva variação. 
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Esta tabela permite concluir que, apesar de a variante a favor do justo valor ser positiva, a 

mesma não se exibe muito significativa, tendo em conta que sucedeu ao longo de sete anos. 

Ainda nesta análise descritiva iremos abordar aspetos ligados às demais hipóteses que serão 

testadas. Para esse fim, elaboramos a Tabela VIII: 

Tabela VIII - Escolhas do JV em função das variáveis em teste 

 Justo Valor Custo Histórico 

Log_Ativo Total 6,25 6,66 

PI / Ativo Total 70,13% 53,38% 

Endividamento 52,37% 55,56% 

Auditor – Big Four 8% 21% 

RLP -28.365,36€ 231.566,44€ 

 

 

 

Face aos resultados expostos, existem duas variáveis que começámos por destacar. A primeira 

é o peso das propriedades de investimento no ativo total, variável presente na hipótese 4 e da 

qual se esperava que apresentasse um valor superior no justo valor. De facto, em termos médios, 

as empresas que utilizaram o justo valor nas suas propriedades de investimento apresentaram 

um valor superior do que aquelas que optaram pelo custo histórico, sendo de 70,13% e 53,38%, 

respetivamente. Estes resultados deixam um bom indicador para esta hipótese, pelo facto de se 

constatar o que a mesma defende e de as diferenças entre os métodos serem significativas. A 

segunda variável que destacamos é o auditor ser uma Big Four. Esta foi transformada numa 

variável dummy, na qual se atribuiu o valor “1” para empresas auditadas por uma Big Four e 

“0” nos restantes casos. Como resultado, 21% das empresas com custo histórico escolheram 

uma Big Four como auditora, enquanto que nas empresas com justo valor apenas 8% seguiram 

esse caminho. Os valores apresentados são coniventes com a hipótese 6, na qual se espera uma 

relação negativa entre a utilização do justo valor e a escolha de um auditor Big Four.   

De seguida, a análise incide nos resultados da dimensão e uma comparação em função da 

hipótese 3. No caso em questão, as empresas com custo histórico voltam a exibir um valor 

médio superior às empresas com justo valor, indo ao encontro do estipulado na nossa hipótese. 

Fonte: Elaboração própria 

Dados evidenciam que a escolha do Justo Valor poderá estar relacionada essencialmente 

com duas variáveis aqui presentes, o PI/Ativo Total que, em termos médios, sugere uma 

influência positiva na opção do Justo Valor, e o Auditor, que, em termos médios, indica uma 

influência negativa na opção do Justo Valor. 
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As empresas com justo valor apresentam um valor médio de 6,25, por sua vez as que mensuram 

pelo custo histórico obtiveram o valor de 6,66. 

Quanto ao RLP, os resultados espelham, uma vez mais, um comportamento contrário à hipótese 

que foi formulada. A hipótese 7 defende uma relação positiva entre a opção pelo justo valor e 

um maior valor do RLP. Contudo, o valor médio das empresas com justo valor ostenta um 

resultado negativo de 28.365,36€, enquanto que o valor médio das empresas com custo 

histórico atinge os 231.566,44€ positivos. 

Por último é abordado o endividamento, onde a hipótese 5 estabelece uma relação positiva com 

o justo valor. Porém, em função dos dados recolhidos, em termos médios as empresas que 

utilizam o justo valor apresentam um nível de endividamento de 52,37%, sendo este valor 

inferior ao que acontece com empresas que utilizam o custo histórico, que atinge 55,56%. 

Apesar da análise feita, ainda nenhum dado é conclusivo e todas as variáveis serão testadas para 

aferir a sua significância e impacto na escolha do justo valor. 

 

3.2. Modelo de Regressão Logística Múltipla 

Neste ponto serão testadas as variáveis enumeradas utilizando o modelo de regressão logística. 

A variável dependente caracteriza-se por ser uma variável dummy, da qual resulta a escolha das 

empresas em mensurar as suas propriedades de investimento pelo justo valor ou pelo custo 

histórico. Deste modo, será atribuído o valor “1” caso a empresa opte por mensurar através do 

justo valor, e “0” se não o realizar. Segue-se uma breve síntese das restantes variáreis: 

o “jv”: representa a probabilidade de utilização do justo valor. Como definido anteriormente, 

será atribuído o valor “1” se a empresa optar pelo justo valor, e “0” pelo custo histórico. 

o “logativo”: variável terá como proxie o logaritmo do ativo total da empresa. 

o “pi”: rácio entre as propriedades de investimento e o ativo total. 

o “endiv”: rácio que consiste no 
Passivo

Passivo + Capital Próprio
. 
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o “big4”: variável dummy, na qual se atribuiu o valor “1” para os casos em que as empresas 

são auditadas por uma Big Four e “0” nos restantes casos. 

o “rlp”: variável assumirá o valor do RLP. 

Na fase inicial da estimação procedeu-se à avaliação da correlação entre as variáveis, como 

demonstra a Tabela IX: 

Tabela IX - Matriz de Correlação das Variáveis 

 jv logativo pi endiv big4 rlp 

jv 1      

logativo -0.21 1     

pi 0.19 -0.08 1    

endiv -0.02 -0.01 0.004 1   

big4 -0.12 0.42 0.20 0.05 1  

rlp -0.03 0.12 0.03 -0.06 0.08 1 

 

 

Tendo por base os critérios de Bryman e Cramer (1995), os dados presentes na Tabela IX 

revelam uma baixa correlação entre as variáveis independentes. Através da função “cor.test” 

disponibilizada no software R, procedeu-se a testes de significância destas variáveis. Em termos 

gerais, as correlações apresentadas são muito fracas e sem significância, contudo realça-se a 

exceção das relações fracas e moderadas das variáveis “pi” com “big4” e “logativo” com 

“big4”, respetivamente. Face aos dados apresentados, e não existindo valores que excedem 

0.75, não se considera a existência de problemas de multicolinearidade, o que possibilitou a 

continuidade do estudo.   

Através do software R, as variáveis foram testadas para as 5278 observações, utilizando um 

modelo de regressão logística múltiplo. Este processo teve por base o método stepwise 

backward, com o qual se desenvolve um modelo com as variáveis independentes todas numa 

fase inicial, testando a sua significância individual e realizando ajustes à posteriori se 

necessário. A estimação do modelo teve por base a função “glm” disponibilizada no software 

R, que se encontra expresso na Tabela X: 

Fonte: Elaboração própria 

Os valores correspondentes às correlações entre as variáveis revelaram ser fracas e 

sem significância, não existindo deste modo problemas de multicolinearidade. 
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Tabela X - Modelo 1 de Regressão Logística 

 

Usando o p-value presente na Tabela X é possível concluir que todas as variáveis são 

significativas a 5%, dado que apresentam um p-value < 0.05. A exceção é feita para a variável 

“endiv”, que apenas se apresenta significativa a 10%. Deste modo, será testado um novo modelo 

sem esta variável, que se encontra traduzido na Tabela XI: 

 

Tabela XII - Modelo 2 de Regressão Logística 

 

Neste segundo modelo estimado, as variáveis apresentam-se todas significativas a 5%. Na 

presença destes dois modelos, cabe agora avaliar a sua qualidade de ajustamento e aferir qual 

se apresenta como mais adequado. Para isso foi tido em conta o valor do Pseudo R2 de 

McFadden, onde quanto maior for este valor maior o poder explicativo do modelo e ainda o 

valor do critério de informação de AIC e o BIC, onde a seleção do melhor modelo deve ter em 

conta o menor valor obtido neste teste. Estes dados encontram-se traduzidos na Tabela XII: 

 Esmimate Std. Error Z Value Pr(>|z|) Signif. Codes 

logativo -7.124e-01 6.729e-02 -10.587 < 2e-16 *** 

pi 1.935e+00 1.422e-01 13.610 < 2e-16 *** 

endiv -1.456e-03 8.333e-04 -1.747 0.0806 . 

big4 -8.594e-01 1.426e-01 -6.027 1.67e-09 *** 

rlp -5.114e-08 2.063e-08 -2.479 0.0132 * 

Signif. Codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 

 Esmimate Std. Error Z Value Pr(>|z|) Signif. Codes 

logativo -7.032e-01 6.680e-02 -10.527 < 2e-16 *** 

pi 1.944e+00 1.421e-01 13.682 < 2e-16 *** 

big4 -8.736e-01 1.426e-01 -6.127 8.94e-10 *** 

rlp -4.902e-08 2.073e-08 -2.364 0.0181 * 

Signif. Codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 

Fonte: Elaboração Própria 

No modelo 1, as variáveis demonstraram ser todas estatisticamente significativas a 

5%, com exceção da variável “endiv”. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

No modelo 2, após ter sido retirada a variável “endiv” do modelo anterior, as variáveis 

apresentam-se todas estatisticamente significativas a 5%. 
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Tabela XIIII - Testes de Qualidade do Ajustamento 
 

 Modelo 1 Modelo 2 

Pseudo R2 0.1025 0.1017 

AIC 4190.7404 4192.2581 

BIC 4230.1682 4225.1146 

 

 

 

 

Tendo por base a Tabela XII, os resultados não são unanimes para os três testes. O primeiro 

modelo estimado, presente na tabela com o nome de Modelo 1, apresenta um Pseudo R2 de 

McFadden ligeiramente superior ao segundo modelo estimado, designado na tabela pelo nome 

de Modelo 2, contudo este valor pode ser influenciado pela existência de mais uma variável no 

modelo. Quanto ao valor do AIC é o Modelo 1 que apresenta o valor ligeiramente mais 

reduzido, o que deste modo representa ser o modelo com melhor qualidade. No que se refere 

ao valor do BIC, o Modelo 2 apresenta melhor qualidade do que o Modelo 1. Em função destes 

resultados, e atendendo que a diferença entre valores é bastante reduzida, será realizado o teste 

Likelihood Ratio (LR) para testar a significância do modelo restrito (Modelo 2) em função do 

modelo não restrito (Modelo 1). Este teste foi realizado através do package “lmtest” do 

software R, utilizando a função “lrtest”, e encontra-se descrito na Tabela XIII: 

 

Tabela XIIIIII - Teste LR de Modelo Restrito vs Não Restrito 

 

 

 

 

 

O presente teste, assumindo o nível de significância de 5% como razoável, indica que o Modelo 

2 deve ser escolhido, o que significa que a variável restrita (endiv) não é estatisticamente 

significativa. Neste ponto, realiza-se ainda o teste de significância global do Modelo 2, 

 LogLik Chisq Pr(>Chisq) Signif. Codes 

Modelo 2 (Restrito) -2091.1    

Modelo 1 (Não Restrito) -2089.4 3.5177 0.06072 . 

Signif. Codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 

Fonte: Elaboração própria 

 Perante os resultados apresentados, o Modelo 1 surge como o modelo 

preferencial para o Pseudo R2 e AIC, enquanto que o Modelo 2 é preferível 

para o BIC. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Através do Teste LR, o Modelo 2 (restrito) foi considerado o modelo 

preferencial e que será a base para este estudo.  
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utilizando novamente o package “lmtest” do software R, com a função “lrtest”, que se segue 

na Tabela XIV: 

Tabela XIVIV - Teste LR para Significância Global do Modelo 2 

 

 

Deste modo, o alcance de um p-value < 0.05 permite concluir que pelo menos uma das variáveis 

do modelo são diferentes de zero, validando o modelo e comprovando a inexistência de falhas. 

Na presença do modelo final, calculam-se na Tabela XV os efeitos marginais médios, através 

do package “mfx” do software R. Os efeitos marginais permitem retirar conclusões das 

estimativas dos coeficientes dos modelos logit bastante próximas das do modelo de 

probabilidade linear. Segue-se de igual modo a Tabela XVI onde se encontram resumidas as 

odds ratio que representam a função exponencial do coeficiente de regressão associado a um 

aumento de uma unidade na exposição. 

Tabela XVV - Efeitos Marginais do Modelo 2 

 

 

 

 

 

 LogLik Chisq Pr(>Chisq) Signif. Codes 

Modelo 2 (Restrito) -2091.1    

Modelo com variáveis = 0 -2328.1 473.86 2.2e-16 *** 

Signif. Codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 

 dF/dx Std. Error z Pr(>|z|) Signif. Codes 

logativo -8.6339e-02 8.8480e-03 -9.7580 < 2e-16 *** 

pi 2.3871e-01 1.9630e-02 12.1608 < 2e-16 *** 

big4 -8.9790e-02 1.1869e-02 -7.5652 3.873e-14 *** 

rlp -6.0182e-09 2.5547e-09 -2.3557 0.01849 * 

Signif. Codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ‘ 1 

Fonte: Elaboração própria 

Num novo Teste LR direcionado em exclusivo para o Modelo 2, este reforça 

a qualidade do mesmo modelo. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Os efeitos marginais permitiram concluir que as variáveis influenciam 

negativamente o uso do justo valor, com exceção da variável “pi”. 
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Tabela XVIVI - Odds Ratio do Modelo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante os resultados referidos nas Tabelas XV e XVI conclui-se que as variáveis “logativo”, 

“pi”, “big4” e “rlp” demonstram ser estatisticamente relevantes, a um nível de significância de 

5%, para descrever a probabilidade de escolha do justo valor. Quanto à variável “endiv”, esta 

não se encontra representada por não ser estatisticamente relevante em relação à variável 

depende. 

3.3.Discussão dos Resultados 

Numa abordagem mais detalhada aos resultados, a variável “logativo”, que representa a 

dimensão da empresa, demostra ser estatisticamente relevante por apresentar um p-value < 

0,05. Esta variável encontra-se referenciada na H3, que apresenta uma relação negativa entre a 

probabilidade de escolha do justo valor e o tamanho da empresa, tendo ficado comprovada esta 

hipótese. O valor negativo deste coeficiente apresenta uma relação negativa entre a variável 

independente e a variável dependente, ou seja, um possível aumento da variável independente 

(Dimensão) resultará numa diminuição da probabilidade de a variável dependente ser igual a 1 

(empresa escolher o justo valor). A odds ratio ser inferior a 1, mais concretamente 0,495, 

reforça a hipótese em causa, pois apresenta o rácio entre a probabilidade do justo valor ser 

escolhido e a de não ser. O facto de ser inferior a 1 indica uma probabilidade superior da escolha 

do custo histórico face à escolha do justo valor. Este resultado vai ao encontro dos estudos de 

Watts e Zimmerman (1990), Guerreiro et al. (2008) e Quagli e Avallone (2010), que 

evidenciaram a mesma relação entre a Dimensão e a opção pelo justo valor. 

Quanto à variável “pi” os resultados vão de encontro com hipótese que a define, a H4, seguindo 

o resultado defendido por Pimentel (2012), Pereira (2013) e Costa (2014). A hipótese em causa 

coloca um relacionamento positivo entre a probabilidade de escolha do justo valor e o peso das 

propriedades de investimento no ativo total, tendo a variável sido considerada estatisticamente 

relevante em função do seu p-value < 0,05. O relacionamento positivo, entre a variável 

 logativo pi big4 rlp 

Odds Ratio 0.4949805 6.9888791 0.4174504 1.0000000 

Fonte: Elaboração própria 

As Odds Ratio indicam que as variáveis “logativo” e “big4” influenciam 

negativamente o uso do justo valor, enquanto que a variável “pi” influencia 

positivamente. No que se refere à variável “rlp”, este apresentou um 

comportamento neutro. 
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independente e a variável dependente, ficou comprovado, apresentando uma odds ratio superior 

a 1, tendo atingido o valor de 6,989.       

Relativamente à variável “big4”, inserida na H6, esperava-se um comportamento similar ao da 

variável “logativo”, onde a variável independente (auditor pertencer a uma empresa Big Four) 

estaria negativamente relacionada com a probabilidade de adoção do justo valor. Esta variável 

independente trouxe uma condicionante nova face às demais, pelo facto de ter sido 

transformada numa variável dummy (valor “1” representa os casos das empresas auditadas por 

uma Big Four e “0” os restantes casos). Nos resultados que se afiguram, a H4 é comprovada e 

estatisticamente relevante, pois apresenta um p-value < 0,05, com uma odds ratio inferior a 1 

(ficou-se em 0,417). Assim sendo, e confirmando a conclusão de Almeida e Almeida (2009), 

Lorencini e Costa (2012), Teixeira (2012) e Gonçalves e Lopes (2014), compreende-se que a 

probabilidade de escolha do justo valor está negativamente relacionada com o facto de as 

empresas serem auditadas por uma Big Four. 

De seguida surge a variável “rlp”. Na análise descritiva, os resultados médios apresentavam-se 

contraditórios com a H7, defendida por Pereira (2013), na qual a probabilidade de escolha do 

valor justo aumenta quanto maior for o RLP. No que se refere aos resultados desta regressão, a 

variável apresentou-se como sendo estatisticamente relevante pelo seu p-value < 0,05, porém 

com uma odds ratio igual a 1, o que demonstra que a sua influência na probabilidade de escolha 

do justo valor é bastante remota. 

O resultado da variável “endiv” vai ao encontro do que é defendido por alguns autores, como 

Missioner-Piera (2004) e Demaria e Dufour (2007), que apontam para a inexistência de relação 

entre o nível de endividamento e a opção pelo justo valor. 
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4. CONCLUSÃO 

A contabilidade vive um processo de reforma constante tendo em vista dar resposta à 

permanente evolução do mundo e procurando, deste modo, privilegiar sempre uma 

apresentação mais real e verdadeira das DF´s das empresas. Como foi evidenciado, a 

implementação das IAS/IFRS em 2005 nos países da UE originou que o normativo nacional 

sofresse uma profunda atualização, abrindo caminho a novas oportunidades para as empresas. 

Este estudo explorou duas das novidades do SNC, o justo valor como método de mensuração e 

as propriedades de investimento como classe de ativos.       

A adoção do justo valor, incentivada pelo modelo contabilístico internacional do IASB, que se 

identifica com bases de valorização voltadas para o mercado, contraria com a prudência e os 

princípios mais conservadores de países como Portugal. Contudo, o conceito de justo valor é 

bastante controverso, deixando, desde os investigadores, preparadores e utilizadores da 

informação, divididos quanto à sua utilização. Este facto abriu uma boa oportunidade de 

investigação, especialmente no que se refere à adesão ao justo valor.      

No que se refere às propriedades de investimento, um conceito que também surgiu com o SNC, 

representa os ativos detidos para obter rendas ou valorização do capital e possibilita a escolha 

entre dois métodos na mensuração subsequente, o custo histórico e o justo valor. 

Deste modo, surgiu a possibilidade analisar e alargar a investigação sobre a adesão ao justo 

valor, utilizando o caso particular das propriedades de investimento. Para esse fim, este estudo 

contou com uma amostra de 754 empresas, no período compreendido entre 2010 e 2016. As 

empresas analisadas pertenceram na sua totalidade ao setor imobiliário, setor este onde se 

esperava que as propriedades de investimento detivessem grande peso no total do ativo das 

empresas. Esse facto ficou comprovado, tendo as propriedades de investimento representado, 

em termos médios, 56% do total do ativo. 

A investigação aqui desenvolvida procurou identificar o grau de adesão ao justo valor nas 

propriedades de investimento, tendo em vista esclarecer se foi uma via de mensuração que as 

empresas portuguesas procuraram explorar. Atendendo aos resultados obtidos, onde apenas 

16,09% empresas mensuraram as suas propriedades de investimento pelo justo valor, é notória 

uma clara resistência das empresas portuguesas face à utilização do justo valor. Aliás, mesmo 

ao longo dos 7 anos em análise, a variação de método de mensuração do custo histórico para o 
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justo valor fixou-se em apenas 1,32%, correspondendo a uma variação positiva de 10 empresas. 

De um modo geral, poderá ser explicada esta baixa adesão ao justo valor, com a familiaridade 

ao custo histórico, uma vez que a NCRF 11 indica que o justo valor dos ativos deve ser referido 

em anexo, não devendo ser, desta forma, o custo do mesmo uma razão para a sua não utilização.      

Outro objetivo relevante neste estudo apontava para clarificar se a adoção do justo valor era 

influenciada por variáveis que caracterizam as empresas. Através de testes econométricos, 

concluiu-se que 4 das variáveis testadas eram significativas e influenciavam a adoção do justo 

valor. As variáveis em causa foram a dimensão da empresa, o peso das propriedades de 

investimento, o auditor e o RLP, sendo que este último apesar de significativo não se revelou, 

de forma clara, capaz de influenciar o modelo testado. 

Contudo, colocam-se algumas reservas em resposta às limitações deste estudo, que decorrem 

pela metodologia utlizada e pela reduzida explicação que a variável dependente encontra nas 

variáveis explicativas. Abordamos ainda como possível limitação deste estudo a escolha que 

foi feita em manter apenas empresas que apresentassem atividade durante os 7 anos em análise, 

sendo excluídas por exemplo empresas que tenham iniciado a sua atividade a partir de 2011. 

Numa perspetiva futura, e dadas as limitações apresentadas, seria de todo interessante testar 

novas variáveis, pretendendo construir um modelo mais completo e com maior explicação 

quanto à escolha do justo valor como método de mensuração. Destacamos também ser 

pertinente esclarecer se as empresas mais recentes mantêm uma postura conservadora quanto 

ao uso do justo valor, havendo ainda a possibilidade de estudos desta natureza serem aplicados 

a outros setores e países.   
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