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resumo 
 
 

Em contexto de incerteza nos mercados de capitais, as demonstrações
financeiras, contendo dados relativos à estrutura de capitais da empresa e ao
seu desempenho, são uma fonte relevante de informação para a tomada de
decisão. 
 
Numa óptica de avaliação patrimonial das empresas, estudos anteriores
relacionam variáveis da informação financeira com a capacidade de
financiamento, o valor da empresa e a sua performance futura, entre outros. 
 
Devido à especial importância quando inserida no contexto da estrutura de
capitais, destacamos a procura dos motivos e consequências das variações do
capital próprio das empresas e, entre estas, as decorrentes da reavaliação dos
activos imobilizados. 
 
Tendo em consideração as finalidades e regras da informação financeira,
estudos anteriores sugerem que o gestor usa discricionariamente as reservas
de reavaliação para fornecer sinais ao mercado de capitais e assim influenciar
as condições de financiamento e a cotação das acções.  
 
A presente dissertação pretende identificar as motivações do gestor ao realizar
reavaliações do activo imobilizado.  
 
Tendo por base o modelo de Barlev et al. (2007), aplicado à informação 
financeira divulgada pelas empresas cotadas no mercado bolsista português
(Euronext Lisboa), no período de 2003 a 2006, concluímos que os gestores
utilizam as reavaliações sobretudo em empresas com menores níveis de 
autonomia financeira, sugerindo a sua sinalização para melhoria da imagem da
estrutura financeira e permitindo a obtenção de maior financiamento externo.
As empresas que apresentam uma maior ligação ao exterior, medida pelo
volume de negócios, também possuem maior probabilidade em reavaliar os
seus activos. 
 
Finalmente, as empresas com maior peso do Imobilizado sobre o total do 
activo apresentam maior probabilidade em realizar reavaliações, o que indicia 
que as empresas com capital intensivo dependem mais da sinalização das 
reavaliações para financiar as suas actividades de investimento. 
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abstract 
 

In uncertain context in the capital markets, the financial statements, including
information about the company capital structure and performance, are a
relevant source of information for decision making. 
 
In a evaluation of a company, based on the capital structure, previous studies 
establish a relation between financial information disclosure, the debt capacity,
the company value and the future performance, among others. 
 
Due to the special relevance when in a context of capital structure, we highlight
the search for the motives and consequences of the company capital
variations, in particular, the ones resulting from revaluation reserves of assets. 
 
Previous studies, based on the objectives and rules of financial statements
disclosure, indicate that company directors use revaluation reserves in a 
discretionary way to send signs to the capital market and, doing so, try to
influence debt conditions and stock market values. 
 
The current work aims to identify the motivation of the companies’ directors in
the process of revaluation reserves disclosure. 
 
We use Barlev et al. (2007) model in a sample of companies with stocks in the
Portuguese stock exchange (Euronext Lisbon) between the years of 2003 and 
2006 to conclude that directors use revaluations in companies with a lower 
level of financial autonomy, suggesting the use of revaluation to improve the
company capital structure image and allowing a higher level of debt.  
 
Another conclusion is that the companies that have higher sales to the exterior
present a higher revaluation practice. 
 
Finally, companies with a higher weight of tangible assets in the total assets, 
also present a higher revaluation practice, suggesting that these companies 
send signs in order to obtain financing to these investment activities. 
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Capítulo 1. – INTRODUÇÃO 
 

 

 

A informação financeira divulgada pelas sociedades comerciais deve ser compreensível 

aos stakeholders que a procuram e que com ela procedem, entre outros, à análise e 

avaliação da eficiência da gestão.   

 

No sentido de cumprir os requisitos necessários à tomada de decisão, a preparação das 

demonstrações financeiras e demais informação financeira das empresas obedece a um 

conjunto de princípios que garantem a apresentação da “imagem verdadeira e apropriada”. 

 

A qualidade da informação divulgada pelo gestor é garantida pelas suas principais 

características de relevância, fiabilidade e comparabilidade da situação financeira e dos 

resultados da actividade das empresas.    

 

A regulamentação pelo normativo nacional e internacional influencia o conteúdo e a forma 

dos relatórios financeiros e informação neles contida. De entre este normativo destaca-se o 

emitido pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e pela Comissão de 

Normalização Contabilística. 

 

A preparação imparcial da informação financeira pelo gestor decorrente da aplicação de 

diferentes critérios reflecte-se nos resultados da empresa, na avaliação da capacidade de 

financiamento, de investimento e desinvestimento, reestruturações, na estabilidade e 

vulnerabilidade dos activos, liquidez, taxas de juro e câmbio, entre outros. 

 

A existência de alternativas de critérios na regulamentação publicada origina 

discricionariedade na elaboração da informação financeira. Assim, o carácter subjectivo de 

alguma informação divulgada poderá condicionar a análise financeira a realizar pelos 

diversos grupos de stakeholders. Neves (2003: 50) refere que a divergência conceptual 

entre a técnica contabilística e a financeira exige que a análise financeira prepare, trate e 

adapte as informações fornecidas. 
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O problema da manipulação da informação financeira é uma questão que preocupa os 

investigadores e que motivou algumas linhas de investigação neste domínio. Os escândalos 

financeiros recentes a nível internacional tornaram o tema actual.  

 

A procura de atribuição de valor à empresa pelo seu verdadeiro desempenho económico 

aparenta ser uma das oportunidades mais relevantes. Neste contexto de incerteza presente 

nos mercados de capitais, a informação disponível sobre o desempenho das empresas pode 

assumir um papel de grande relevância. 

 

Os gestores pretendem maximizar o valor das empresas pelo que são incentivados a reduzir 

a assimetria de informação e a seleccionar técnicas financeiras que tornem os relatórios 

financeiros mais informativos aos investidores e accionistas, reduzindo o custo de capital, 

aumentando, por conseguinte, a liquidez das acções. 

 

Por exemplo, Cohen (2003) e Bressan et al. (2007) encontraram correlação positiva entre a 

rendibilidade das acções no mercado de capitais e a qualidade da informação fornecida. 

 

Numa óptica de avaliação patrimonial das empresas, estudos anteriores relacionam 

informação financeira com a capacidade de financiamento, o valor da empresa e a sua 

performance futura, entre outros. A metodologia de avaliação patrimonial de uma empresa, 

sugere uma correlação positiva com o montante de capitais próprios. 

 

Ora, a informação financeira publicada não reflecte muitas vezes os valores actuais, 

principalmente, valores actuais dos activos. A reavaliação contabilística de activos, para 

valores de mercado, funciona, neste contexto, como uma melhoria na “imagem verdadeira 

e apropriada” apresentada. 

 

A denominada teoria positivista (Watts e Zimmerman, 1978) justifica a política 

contabilística das empresas pelo comportamento oportunista do gestor, assumindo que as 

opções contabilísticas reflectem o objectivo de maximização da sua riqueza. 
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Existem diversas motivações subjacentes às opções contabilísticas que podem afectar a 

imagem fornecida pela informação financeira. 

 

Tendo em consideração as finalidades e regras da informação divulgada, existem estudos 

que sugerem o uso discricionário das reservas de reavaliação, melhorando a estrutura de 

capitais, para fornecer sinais ao mercado bolsista e assim influenciar, entre outros, as 

condições de financiamento e a cotação das acções. 

 

O objectivo principal da presente dissertação é o de identificar as motivações do gestor 

produtor da informação financeira em realizar reavaliações do activo imobilizado, tendo 

por base o modelo de Barlev et al. (2007), nas empresas cotadas no mercado bolsista 

português.  

 

Para o efeito alicerçados na reflexão teórica face à revisão da literatura, construímos as 

nossas hipóteses no sentido de averiguar sobre as motivações dos gestores quando optam 

por reavaliar o activo imobilizado. 

 

Entre estas motivações incluem-se melhoria das condições de financiamento, melhoria das 

cotações das acções, diminuir a assimetria da informação a stakeholders externos.  

 

Iniciamos, no segundo capítulo, com uma exposição sobre as características da informação 

financeira e uma revisão bibliográfica sobre a discricionariedade e manipulação desta 

informação pelo gestor. 

 

No terceiro capítulo analisamos as teorias subjacentes à informação financeira no que se 

refere às reavaliações de activos imobilizados, bem como, sistematizamos o seu conceito e 

enquadramento.  

 

No quarto capítulo, efectuamos uma breve abordagem às ópticas de valor da empresa. 

Apresentamos uma breve caracterização do mercado de capitais nacional e procedemos à 

exploração, essencialmente no campo teórico, do seu comportamento face à divulgação de 

informação. 
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Ainda no quarto capítulo, expomos os conceitos teóricos subjacentes à estrutura de capitais 

e a sua relação com as reavaliações de activos pelas empresas e apresentamos os efeitos 

destas no mercado de capitais.   

 

Concluímos com a análise das relatórios e contas de uma amostra de empresas com títulos 

admitidos à negociação no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisboa, para o 

período de 2003 a 2006, no intuito de verificarmos das suas práticas no que concerne a 

reavaliações de activos imobilizados corpóreos de acordo com um conjunto de motivações 

do gestor. 

 

Por fim, apresentamos as principais conclusões do estudo efectuado e linhas para 

investigação futura na temática. 
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Capítulo 2. – INFORMAÇÃO FINANCEIRA  

 

 

 

A informação financeira pode ser definida com um conjunto de informação quantificada e 

expressa em unidades monetárias divulgada pelas empresas através das demonstrações 

financeiras em conformidade com as normas contabilísticas de aceitação generalizada. 

 

A qualidade da informação financeira advém dos pressupostos, princípios e regras que 

orientam e enquadram todo o processo contabilístico e elaboração dos mapas financeiros 

finais. 

 

O objectivo primordial da informação prestada é ser útil para a tomada de decisão pelos 

diferentes utilizadores.  

 

Para o presente estudo destacamos o interesse dos stakeholders intervenientes no mercado 

de valores mobiliários.   

 

 

 

2.1. Características da informação financeira 
 

A informação financeira deve ser compreensível para os utilizadores que a procuram com 

vista à análise e avaliação da eficiência da gestão dos recursos económicos das empresas1. 

Obedecendo a determinados princípios e características a sua preparação destina-se a 

satisfazer as necessidades gerais e públicas de informação.  

 

Assim, a qualidade da informação preparada pela gestão, de acordo com Neves (2003: 37), 

defini-se pelas seguintes características: 

 

                                                           
1 De toda a informação financeira, a literatura destaca os resultados líquidos. Os resultados são utilizados 
como medida sumária do desempenho das empresas. 
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- Relevância – a informação financeira deve ter a capacidade de influenciar a tomada 

de decisão na avaliação dos acontecimentos passados, presentes e futuros. Esta 

característica está associada à materialidade, por determinar o ponto a partir do qual 

a mesma é útil. A relevância parte da natureza da informação. A materialidade 

depende da sua dimensão. A informação relevante deve ser atempada; 

 

- Fiabilidade – a informação financeira deve estar livre de erros materiais e juízos 

prévios. Pretende-se que represente apropriadamente as operações e 

acontecimentos conforme a sua substância e realidade económica. A informação 

fiável deve ser neutra e ausente de preconceitos; 

 

- Comparabilidade – a informação financeira deve ser consistente na quantificação e 

divulgação dos acontecimentos de forma a permitir identificar e avaliar a evolução 

da posição financeira e resultados da empresa. Deve permitir, por outro lado, a 

comparação entre empresas no espaço e no tempo.  

 

Moreira (1997: 39) refere que a informação económica e financeira procura garantir a 

apresentação da “imagem verdadeira e apropriada” quer da situação financeira quer dos 

resultados das operações da empresa.  

 

Francis et al. (2005: 295) investigaram sobre a relação entre a qualidade da informação e o 

custo de capital. Concluíram que os investidores associam um maior custo de capital nas 

empresas com má qualidade da informação financeira apresentada. 

 

Desta forma, para uma adequada utilização a informação deve ser oportuna, integral e clara 

na expressão em termos de natureza e valor de todos os dados relevantes relativos à 

empresa. 

 

Após breve referência às características a que a informação financeira deve obedecer, 

analisamos a preparação das demonstrações financeiras pela gestão.  
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2.2. Preparação da informação financeira 
 

Estatui o Código Comercial, no seu art.º 29.º, que toda a empresa deve possuir informação2 

disponível para que seja possível conhecer de forma fácil, clara e precisa as operações 

efectuadas e o seu património (“fortuna”). Conforme os artigos 62.º e 63.º do mesmo 

diploma legal, a empresa é obrigada a elaborar o balanço anual, bem como, a prestar contas 

das negociações (quando terminem), das transacções comerciais (em curso) e do “contrato 

de conta corrente” (no encerramento). 

 

A situação da empresa é apreciada anualmente, devendo para o efeito a administração3 

elaborar e submeter à apreciação dos órgãos competentes da sociedade, o relatório de 

gestão, as contas e os demais documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos 

a cada exercício anual. 

 

Conforme o art.º 66.º, o relatório de gestão deve proceder a uma apresentação fiel e clara 

sobre a evolução dos negócios, sobre a situação da sociedade4 e conter uma descrição dos 

principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta5.  

 

                                                           
2 De acordo com o art.º 30.º, relativo à liberdade na organização da “escrita”, essa informação fica 
“inteiramente ao arbítrio dele”, desde que tenha “os livros que a lei especifica como indispensáveis”. 
3 Conforme o art.º 65.º do Código das Sociedades Comerciais. 
4 Em especial, pelo n.º 5 do art.º 66.º, o relatório de gestão deve apresentar: 
“a) A evolução da gestão nos diferentes sectores em que a sociedade exerceu actividade, 
designadamente no que respeita a condições do mercado, investimentos, custos, proveitos e actividades de 
investigação e desenvolvimento; 
b) Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício; 
c) A evolução previsível da sociedade; 
d) O número e o valor nominal de quotas ou acções próprias adquiridas ou alienadas durante o 
exercício, os motivos desses actos e o respectivo preço, bem como o número e valor nominal de todas as 
quotas e acções próprias detidas no fim do exercício; 
e) As autorizações concedidas a negócios entre a sociedade e os seus administradores, nos termos do 
artigo 397.º; 
f) Uma proposta de aplicação de resultados devidamente fundamentada; 
g) A existência de sucursais da sociedade. 
h) Os objectivos e as políticas da sociedade em matéria de gestão dos riscos financeiros, incluindo as 
políticas de cobertura de cada uma das principais categorias de transacções previstas para as quais seja 
utilizada a contabilização de cobertura, e a exposição por parte da sociedade aos riscos de preço, de 
crédito, de liquidez e de fluxos de caixa, quando materialmente relevantes para a avaliação dos elementos do 
activo e do passivo, da posição financeira e dos resultados, em relação com a utilização dos instrumentos 
financeiros”. 
5 De acordo com a alteração atribuída pelo DL n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro. 
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Os documentos de prestação de contas consistem em: balanço analítico, demonstração dos 

resultados líquidos, anexo ao balanço e à demonstração dos resultados, demonstração dos 

fluxos de caixa, certificação legal de contas, parecer do órgão de fiscalização, 

demonstração dos fluxos de caixa e cópia da acta da aprovação de contas e de aplicação de 

resultados. 

 

A qualidade das demonstrações financeiras é determinante para as decisões que os 

utilizadores tomam, pelo que a certificação da veracidade da informação produzida é muito 

importante. A certificação legal de contas é realizada por um revisor oficial de contas e na 

maioria dos casos por um auditor externo. Após os trabalhos no âmbito das suas funções 

emitem opinião quanto ao cumprimento dos princípios contabilísticos geralmente aceites. 

 

As empresas cotadas em bolsa encontram-se obrigadas a um maior grau de exigência, 

nomeadamente, aos regulamentos que a própria CMVM impõe. Entre outros, para efeito 

do presente estudo, destacamos o Regulamento n.º 11/2005 (Âmbito das Normas 

Internacionais de Contabilidade), o Regulamento n.º 5/2008 (Deveres de Informação) e o 

Código dos Valores Mobiliários (DL n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro). 

 

Para além da publicação em Diário da República, estas empresas devem também proceder 

à divulgação do relatório e contas num jornal de grande circulação e no Boletim de 

Cotações da Bolsa. 

 

Ao conjunto das informações financeiras e económicas preparado e divulgado pelas 

empresas são atribuídas algumas limitações.  

 

Retiramos o seguinte comentário de Moreira (1997: 6): 

 

 “a análise das DF é antes do mais uma arte. O resultado final (da interpretação) depende 

em muito do artista (através da subjectividade que o analista não deixa de imprimir à 

interpretação), tendo por pano de fundo os três atributos atrás referidos (know how, 

sensibilidade e focalização no objectivo da análise) e a posição que ele tem relativamente 

à empresa (analista interno versus analista externo)”. 
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Assim, a avaliação de empresas ou a análise de elementos económicos e financeiros deve 

ter como pressuposto um conhecimento das bases da informação financeira divulgada, 

nomeadamente: 

 

- Técnicas contabilísticas; 

- Características e pormenores da empresa; 

- Envolvente económica; 

- Dados sectoriais e macroeconómicos; 

- Objectivos6; 

- Enquadramentos legais; 

- Técnicas usadas na análise. 

 

A informação qualitativa completa a compreensão de muitos dados quantitativos. 

 

As demonstrações financeiras são também influenciadas pela permanente normalização e 

imperativos da fiscalidade.  

 

Secundando Moreira (1997: 44) as demonstrações financeiras têm um “carácter 

eminentemente quantitativo” e uma natureza jurídico-fiscal, por serem influenciadas pelas 

condicionantes que enformam o sistema contabilístico.  

 

O autor salienta as consequentes insuficiências na comparabilidade das demonstrações 

financeiras, pelo tempo, pelo espaço e pela institucionalização do princípio do custo 

histórico. 

 

A regulamentação e o mercado influenciam, conforme apresentado, o conteúdo e forma 

frequência e rapidez de publicação dos relatórios financeiros (Brandão: 2001: 16). 

 

                                                           
6 O objectivo prosseguido pelo utilizador da informação financeira pode acarretar interpretações diferentes na 
análise. 
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De acordo com Brandão (2001: 17), os mercados bolsistas não asseguram por si só a 

eficiência no acesso à informação, pelos utilizadores, com as mesmas oportunidades. A 

regulamentação dos relatórios visa, assim, proteger todos os interessados nas empresas. 

 

No entanto, as bases para a preparação da informação financeira podem ser objecto de 

distintos critérios. 

 

Esta existência de alternativas de critérios utilizados na elaboração das demonstrações 

financeiras origina discricionariedade. Assim, o carácter subjectivo de alguma informação 

divulgada pode não permitir a melhor análise da informação financeira. 

 

Os princípios contabilísticos geralmente aceites podem ser utilizados de forma distinta, de 

empresa para empresa, ou, na própria empresa, ao longo dos exercícios da sua actividade. 

 

A divergência conceptual entre a técnica contabilística e a financeira, de acordo com Neves 

(2003: 50), exige que a análise financeira prepare, trate e adapte as informações fornecidas.  

 

O mesmo autor defende que a informação financeira disponibilizada é, normalmente, 

parametrizada e sintética. Não reflecte valores actuais e omite valores por dificuldades de 

cálculo. 

 

Acrescenta que a utilização de diferentes critérios de valorização, com base em 

pressupostos definidos legalmente ou por imposição fiscal, reduz o significado económico-

financeiro da informação financeira.    

 

Os indicadores que suportam muitas das análises efectuadas à informação financeira 

incorporam resultados contabilísticos. Estes resultados contabilísticos, de acordo com 

Menezes (2001: 403), não constituem indicadores adequados para avaliar o valor 

económico da empresa, fundamentalmente, por: 

 

- Basearem o seu cálculo em métodos contabilísticos alternativos; 

- Excluírem a apreciação do risco; 
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- Não considerem as necessidades de investimento; 

- Não contemplarem a política de dividendos; 

- Ignorarem o valor temporal do dinheiro.  

 

Em conclusão e para o enquadramento no presente trabalho, registamos a crítica de que a 

informação financeira não reflecte valores actuais, principalmente, valores actuais de 

activos. No colmatar desta limitação, os utilizadores da informação financeira procedem ao 

tratamento dos dados fornecidos, muitas vezes, ao ajustamento dos valores presentes no 

Balanço, procurando reflectir valores actuais (valores de mercado). 

 

A reavaliação contabilística de activos, para valores de mercado, pode funcionar, neste 

contexto, como uma melhoria da informação financeira. 

 

Registamos, igualmente, que a preparação da informação financeira, pelo gestor, não é 

neutra pois a aplicação de diferentes critérios reflecte-se nos resultados e no valor da 

empresa. 

 

Seguidamente, procedemos à análise da utilidade da informação financeira na tomada de 

decisão.  

 

 

 

2.3. Divulgação da informação financeira aos investidores e sua utilidade 
 

De acordo com Brandão (2001: 6): 

 

 “os relatórios financeiros têm consequências económicas importantes nos domínios: da 

distribuição da riqueza e da partilha do risco; do consumo e do investimento; da afectação 

de recursos entre empresas; dos montantes afectos à produção, à certificação, à 

divulgação, ao tratamento, à análise e à interpretação dos relatórios; dos valores 

disponibilizados para a regulamentação e investigação de informação, etc.”. 
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A preparação e divulgação de informação financeira pelas empresas preenchem diversas 

finalidades, quer internamente, no apoio à gestão, quer externamente, na tomada de decisão 

pelos stakeholders. 

 

A divulgação regular de relatórios financeiros e mapas como o Balanço, a Demonstração 

dos Resultados, o Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, a Demonstração 

dos Fluxos de Caixa procura garantir a disponibilidade de informação útil e diferenciada a 

vários interessados. 

 

Estes grupos de interessados não têm as mesmas necessidades nem o mesmo acesso à 

informação. 

 

Os credores, os accionistas, a administração fiscal, os obrigacionistas, os gestores, os 

clientes, os fornecedores, os sindicatos e os futuros investidores interessam-se, por  

diferentes motivos, pela posição financeira e pela evolução da actividade das empresas. 

 

Estes diferentes motivos geram perspectivas de análise diferentes.  

 

Moreira (1997: 7) refere que: 

 

 “consoante o objectivo prosseguido pelo analista, isto é, consoante aquilo que ele 

procura, as conclusões a que chega podem ser diferentes” 7 e por tal “a subjectividade da 

análise é um facto”. 

 

Os credores geralmente interessam-se pela capacidade de solvência da empresa.  

 

Os accionistas geralmente interessam-se pela sua capacidade de gerar valor e de o 

distribuir. 

                                                           
7 De acordo com o autor Moreira (1997: 6) analista é todo o destinatário da informação produzida pela 
empresa que tem capacidade para interpretar os documentos que a compõem e que com a ajuda de técnicas 
de análise consegue retirar ilações sobre a situação económica e financeira da empresa. O analista deverá ser 
um crítico questionando permanentemente os documentos quanto ao seu conteúdo e veracidade e deverá 
igualmente possuir know how que lhe permita conhecer bem a actividade, processos e envolvente da 
empresa, bem como, o período a que respeita a informação a que tiver acesso.    
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A administração fiscal geralmente interessa-se por analisar a riqueza gerada pela empresa 

num determinado período de tempo.  

 

Os investidores, perante problemas de compra, detenção e venda de títulos, necessitam 

determinar o preço e as respectivas datas de compra e venda. 

 

Estes investidores e os accionistas são os grupos de utilizadores da informação financeira 

com maior interesse para o presente estudo, por se tratarem dos utilizadores que 

preconizam a movimentação, investimento ou desinvestimento em valores mobiliários no 

mercado de capitais e por este que pretendemos verificar das motivações dos gestores ao 

realizarem reavaliações.   

 

A tomada de decisão por estes dois grupos baseia-se nas informações e relatórios que lhes 

permite reduzir incertezas e prever os resultados das empresas, a distribuição de 

dividendos, o comportamento dos preços das acções. As informações e relatórios permitem 

também analisar a eficiência da gestão. 

 

Apesar de objectivos e necessidades individuais próprios, as previsões baseiam-se na 

avaliação efectuada aos fundos de maneio actuais e futuros, aos resultados, à capacidade de 

financiamento e investimento, à estabilidade e vulnerabilidade dos activos, liquidez, taxas 

de juro e câmbio, entre outros. 

 

Na procura das motivações do gestor em optar por reavaliar o activo imobilizado, a 

informação financeira prestada aos investidores e accionistas, desempenha um papel 

fundamental, na avaliação da empresa e do risco inerente aos valores mobiliários, 

permitindo acompanhar a evolução do investimento efectuado. 

 

Por conseguinte, tendo por base distintas motivações a gestão tem ao seu dispor 

alternativas no normativo contabilístico que lhe permitem manipular a informação 

financeira.  
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2.4. Manipulação da informação financeira pelo gestor 
 

O problema da manipulação da informação financeira é uma questão que tem sido objecto 

de investigação. Os escândalos financeiros ocorridos nos últimos anos, como os exemplos 

da Enron e da Parmalat, tornaram o tema actual. 

 

Como anteriormente referido, apesar da regulamentação nacional e internacional, a 

produção da informação financeira sofre de discricionariedade nas opções contabilísticas 

permitidas. 

 

Perante diversos incentivos para alterar as demonstrações financeiras, o gestor, produtor da 

informação financeira, pode manipular a informação financeira, os resultados, a 

performance da empresa. 

 

Estes incentivos podem assumir natureza diversa, desde os de ordem individual (exemplo: 

atribuição de prémios baseados nos resultados contabilísticos) até aos de ordem social 

(exemplo: prestigio do gestor decorrente da imagem fornecida pela informação financeira). 

 

Os estudos nesta área da manipulação de resultados apresentam alguns modelos na sua 

detecção e explicação.  

 

De acordo com Leuz et al. (2003: 1), os gestores manipulam resultados para esconder dos 

investidores a performance das empresas e assim garantir os seus benefícios de controlo.  

 

No entanto, Cornett et al. (2006: 1), verificaram que existe menor manipulação de 

resultados nas empresas em que existe participação directa dos investidores na gestão. 

 

As análises financeiras centram-se na sua maioria nos resultados líquidos. Chan et al. 

(2006: 1041) referem que são muitos os factores qualitativos que compõe este resultado 

líquido, nomeadamente, factores discricionários nos ganhos e perdas.  
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Também a denominada teoria positivista, por Watts e Zimmerman (1978), justifica a 

política contabilística das empresas pelo comportamento oportunista do gestor, assumindo 

que as opções contabilísticas reflectem o objectivo de maximização da sua riqueza. A 

teoria positivista baseia-se na teoria da agência e na ideia de que todos os intervenientes na 

relação de agência actuam em benefício próprio. 

 

Da literatura sobre opções contabilísticas, retiramos diversos motivos para a 

discricionariedade por parte do agente produtor da informação financeira. Podemos 

enumerar alguns deles: 

  

- economia de impostos (DeAngelo e Masulis, 1980); 

- impacto sobre o preço das acções (Beatie et al., 1994; Fields, 2001; Gordon, 1964); 

- procedimentos do sector ou ramo de actividade (Godfrey e Jones, 1999; Michelson 

et al., 2000; Jorge e Armada, 2001); 

- remunerações dos gestores (Beatie et al., 1994; Christie e Zimmerman, 1994); 

- distribuição de dividendos (Beatie et al., 1994) ; 

- correlação positiva entre factores económicos e técnicas financeiras (Watts e 

Zimmerman, 1990); 

- dimensão (Jorge e Armada, 2001); 

- concentração empresarial (Godfrey e Jones, 1999; Iñiguez e Poveda, 2004) ; 

- risco (Gordon, 1964; Iñiguez e Poveda, 2004); 

- negociação de contratos (Fields, 2001); 

- nível de endividamento (Jorge e Armada, 2001); 

- condições de financiamento (Carlson e Bathala, 1997; Godfrey e Jones, 1999); 

- alisamento de resultados (Gordon, 1964; Iñiguez e Poveda, 2004; Mendes e 

Rodrigues, 2006); 

- estrutura de propriedade da empresa (Carlson e Bathala, 1997); 

- influência sobre decisões de exploração, investimento e desinvestimento; 

- consequências económicas para a empresa ou sua gestão; 
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As opções contabilísticas referidas por alguns autores advêm de alternativas que os 

normativos nacionais e internacionais permitem: 

 

- Método de amortizações; 

- Método de avaliação das existências; 

- Reavaliação de activos imobilizados; 

- Tratamento do crédito de imposto de investimentos; 

- Período de amortização dos fundos de pensões de reformas; 

- Cálculo dos juros dos empréstimos; 

- Cálculo dos custos de estrutura; 

- Outros. 

 

Em conclusão, o normativo contabilístico fornece um conjunto de opções que podem ser 

exercidas na fase de preparação da informação financeira. 

 

Existem diversas motivações subjacentes a estas opções contabilísticas que permitem 

afectar a imagem fornecida pela informação financeira. 

 

Entre as opções disponíveis ao gestor assinala-se a do registo de reavaliações, cujas 

motivações analisamos no capítulo 4.  

 

 

 

2.5. Influência da informação financeira ao mercado bolsista 
 

O “back to basics”, isto é, a atribuição de valor à empresa pelo seu verdadeiro desempenho 

económico aparenta ser uma das críticas mais relevantes à actual situação financeira 

internacional.  

 

No contexto de incerteza presente nos mercados de capitais, as demonstrações financeiras, 

ao conterem informação sobre o desempenho das empresas, são uma fonte relevante de 

informação para as actuais decisões de investimento. 
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Cohen (2003), numa amostra de empresas dos EUA, para o período de 1987-2001, 

demonstra que a qualidade da informação financeira está positivamente relacionada com 

benefícios usufruídos no mercado de capitais. Adicionalmente, fornece evidência de que a 

alta qualidade da informação financeira também se associa a assimetria da informação. 

 

Bressan et al. (2007) utilizaram no seu estudo as variáveis: rendibilidade da acção, activo 

total, volatilidade, liquidez em bolsa e uma variável dummy como indicador de corporate 

governance. Concluíram que as empresas com práticas de corporate governance possuíam 

melhor rendibilidade nas acções, no período analisado.  

 

Os mesmos autores encontraram evidência que suporta a correlação positiva entre a 

rendibilidade das acções e a informação fornecida ao mercado de capitais, isto é, quanto 

melhor a quantidade e qualidade de informação fornecida melhor a rendibilidade das 

acções.  

 

O custo elevado na obtenção de informação financeira detalhada para uma melhor análise, 

implica o risco de comportamento oportunista e inadequado por algumas empresas. 

Bressan et al. (2007) referem ainda que a assimetria de informação no mercado de capitais 

exerce grande impacto na avaliação das empresas e no interesse dos investidores. 

 

Brandão (2001: 6) refere que “A assimetria de informação entre os participantes no 

mercado traduz-se em elevados custos de transacção que aumentam a taxa de 

rentabilidade exigida e baixam o preço actual dos títulos”.  

 

Os gestores que pretendem maximizar o valor das suas empresas, neste sentido, são 

incentivados a reduzir a assimetria de informação e a seleccionar as técnicas financeiras 

que tornam os relatórios mais informativos para os investidores, e por conseguinte, reduz o 

custo de capital e aumenta a liquidez das acções. 

 

Tal como referido, a assimetria de informação acontece quando a empresa possui 

informação relevante ainda não divulgada podendo ser obtida por alguns investidores. 
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Diamond e Verrechia (1991) demonstram que a redução de assimetria de informação, 

através da divulgação de informação pela empresa, reduz o custo de capital, ao cativar 

maior compra pelos investidores. A maior compra de acções pelos investidores aumenta a 

liquidez das acções.  

 

Neste cenário, os gestores têm incentivos para aumentar o nível de divulgação de 

informação, para reduzir os problemas da assimetria e consequentemente, reduzir o custo 

do capital. 

 

Uma forma de minimizar os problemas da assimetria de informação financeira é a 

utilização da sinalização. A teoria da sinalização procura analisar situações em que as 

partes intervenientes num determinado contrato se interessam por sinalizar algumas 

características antes da assinatura.  

 

Procura-se, desta forma, transmitir, de um modo, credível, informações privadas à parte 

menos informada via uso de sinais que são tornados públicos. 

 

A influência da informação sobre o mercado de capitais pode ser, ainda, analisada sob 

outras perspectivas. 

 

Assim, a divulgação de informação sobre o valor dos activos das empresas, através de 

reavaliações, pode constituir uma sinalização do gestor ao mercado de capitais. Na medida 

em que a normalização contabilística concede ao gestor a escolha do momento e critério 

para a reavaliação do activo imobilizado – uso discricionário –  este poderá proceder à sua 

prática em função das suas motivações. 

 

Antes de procedermos à análise da literatura existente sobre os efeitos desta sinalização de 

reavaliação no mercado de capitais, torna-se necessário expor os conceitos subjacentes à 

valorimetria utilizada (técnicas de valor) e descrever o normativo existente e sua evolução. 
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Capítulo 3. – REAVALIAÇÕES DO ACTIVO IMOBILIZADO  
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Capítulo 3. – REAVALIAÇÕES DO ACTIVO IMOBILIZADO 

 

 

 

3.1. Teorias de valor subjacentes à informação financeira: os fundamentos para as 

reavaliações contabilísticas 

 

Ao procurar o conceito de valor no dicionário8, encontramos ser “aquilo que uma coisa 

vale; preço representativo”. 

 

De acordo com Besta, citado por Lopes de Sá (1995), valor “resulta do juízo do grau de 

comportamento de um dado bem em anular um desejo ou uma necessidade nossa, ou seja 

a sua utilidade”9. 

 

O conceito de valor ao longo da História do Pensamento Económico foi abordado por 

diversos autores numa discussão de valor e sua formação. 

 

De facto, a literatura pré-clássica preocupa-se mais em “julgar a realização económica do 

que a analisá-la”, tal como referido por Barber (1979: 17). 

 

Adam Smith dedicou parte do seu trabalho principal, “A Riqueza das Nações”10, ao estudo 

do modo como era determinado o valor económico. Neste sentido, procurou separar os 

conceitos de “valor de uso” e “valor de troca”, optando por dar primordial importância a 

este último. 

 

Para os clássicos, valor e “preço de mercado” eram dois conceitos distintos já que o 

segundo poderia variar mas o primeiro permaneceria constante e invariável. 

 

                                                           
8 Dicionário da Língua Portuguesa (6.ª Ed.) da Porto Editora. 
9 Lopes de Sá (1995) cita Besta, F. (1922), La Ragioneria, Vol. I, Edição Vallardi, Milão, pag. 213. 
10 Barber (1979) cita a obra de Adam Smith  - The Wealth of Nations (Vol. I), 1961, Methuen, Londres : 
Edwin Cannan, ed. 
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Não deixando de referir a abordagem neoclássica protagonizada por Alfred Marshall11, 

também citado por Barber (1979), o preço dependia principalmente da procura, sendo esta 

função da racionalidade do agente procurador, que agia, sobretudo, de acordo com a 

relação preço-quantidade e a sua utilidade marginal. 

 

De forma muito sintetizada, podemos concluir que os autores que constituem uma 

referência na história do pensamento económico procuraram abordar o conceito de valor 

numa óptica de formação. Isto é, procuraram, tal como Adam Smith afirmava, identificar a 

medida do valor isolando as partes que o compunham, dando ao trabalho incorporado nos 

bens a função de indicador do seu “preço natural”.  

 

Se não podemos deixar de compreender estes autores como responsáveis pela emissão de 

conceitos integrados em estruturas e conjunturas temporais e históricas específicas, a 

verdade é que o seu contributo para o entendimento do conceito de valor é precioso. Nesta 

óptica, não quisemos deixar de apresentar uma breve referência, principalmente, daquele 

que por muitos é considerado como o pai da ciência económica. 

 

A concepção do valor é distinta em função da ciência que procede ao seu estudo. Tal 

poderá ser atribuído, sobretudo, ao ângulo diferenciado como se observam os fenómenos: 

os actos humanos, embora sejam os mesmos, geram observações diferentes, de acordo com 

a finalidade de cada ramo de conhecimento. Assim, natural será que a ciência económica 

tem os seus conceitos próprios, distintos da Sociologia, Contabilidade, Direito ou qualquer 

outra ciência12. Conceitos esses que constituem uma estrutura lógica e como tal devem ser 

sempre analisados e interpretados. 

 

São muitos os autores que referem a estreita ligação entre valor e património. Vejamos: 

 

                                                           
11 Alfred Marshall (1842-1924) é o autor de “Principles of Economics” e os seus escritos levam a que seja 
considerado como o pensador mais representativo dos neoclássicos. 
12 Veja-se a este propósito a afirmação de Lopes de Sá (1995: 193): “Para o observador de um ramo 
científico como a Sociologia, o conceito de valor muito difere daquele de quem observa fenómenos apenas 
materiais de uma célula social”. 
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 Gonçalves da Silva argumenta que o património é um conjunto de valores 

pecuniários activos e passivos que condiciona o funcionamento e é objecto da 

administração de qualquer organismo público ou privado13; 

 

 Lopes Amorim define património como o conjunto de valores que é objecto de 

cuidados constantes duma administração14; 

 

 Rogério Fernandes Ferreira defende que património é o conjunto de bens 

pertencentes a alguém, ou mais explicitamente, é todo o complexo de bens, direitos 

e obrigações redutíveis a valor pecuniário, afectos a determinada pessoa, singular 

ou colectiva – o titular do património15. 

 

Sintetizando as opiniões citadas, podemos afirmar que o valor é a essência do património, 

já que este é composto por um conjunto de valores. Um dos principais objectivos da 

Contabilidade é a representação do património, nomeadamente através de peças financeiras 

como o balanço, e atribuição de valor aos elementos patrimoniais, através de critérios 

objectivos e essencialmente pecuniários. 

 

É nesta atribuição de valor ou medição dos factos patrimoniais, que vamos encontrar o 

termo valorimetria, reconhecido como a técnica de atribuição do valor monetário ou não. 

 

Esta excepção da não atribuição de um valor exclusivamente pecuniário prende-se 

sobretudo com as situações de instabilidade monetária que implicam certos ajustamentos 

patrimoniais. 

 

Assim, o valor contabilístico reflecte a expressão monetária do património de forma a 

reflectir como o seu proprietário o adquiriu e/ou suportou os custos para o transformar.  
                                                           
13 Citado no capítulo “O Património e o Balanço” do manual da disciplina “Contabilidade Geral” (1995), 
página 1, da Faculdade de Economia do Porto, Associação de Estudantes da Faculdade de Economia do 
Porto. 
14 Citado no capítulo “Lições de Contabilidade Geral” do manual da disciplina “Contabilidade Geral” 
(1995), página 1, da Faculdade de Economia do Porto, Associação de Estudantes da Faculdade de Economia 
do Porto. 
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Desta forma, é natural que a teoria contabilística consagre um dos seus princípios à 

necessidade de reflectir em custo de aquisição ou produção, a unidades monetárias 

constantes ou nominais, o património.  

 

É o princípio denominado do custo histórico que rege a valorimetria contabilística do 

património. 

 

A propósito deste princípio do custo histórico, Ferreira (1992: 41) escreve: 

 

“e) O princípio dito no plano português do custo histórico foi opção que leva a acentuar 

que o preço ou custo de aquisição ou de produção tanto se poderia referir a valores 

históricos como a valores não históricos. O plano português concebe a indexação do custo 

nominal pois indica que os registos devem basear-se em custos, quer a escudos nominais 

quer a escudos constantes” e “o princípio do preço de aquisição deverá respeitar-se 

sempre, salvo quando se autorize, por disposição legal, derrogação do mesmo, o que na 

verdade sucede com legislação especial de reavaliação a autorizar derrogações do dito 

custo histórico”. 

 

Não poderíamos concluir esta abordagem geral do conceito de valor sem referenciar a 

“Estrutura Conceptual para a Preparação e apresentação das Demonstrações 

Financeiras”, emitida pelo International Accounting Standards Committee (IASC). 

 

Na explanação do ponto 99, aquele documento define valorimetria como sendo “o 

processo de determinar as quantias monetárias pelas quais as classes das demonstrações 

financeiras devam ser reconhecidas e inscritas nas demonstrações do balanço e dos 

resultados. Isto envolve a selecção da base particular de valorimetria”. Logo, também 

aqui se aborda a ligação estrita entre valor e a sua definição monetária.  

 

Porém, acrescenta-se outro requisito: o de “selecção da base particular de valorimetria”.  

                                                                                                                                                                                
15 Citado no capítulo “Iniciação à Técnica Contabilística” do manual da disciplina “Contabilidade Geral” 
(1995), página 1, da Faculdade de Economia do Porto, Associação de Estudantes da Faculdade de Economia 
do Porto. 
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Se existe a necessidade de selecção de uma determinada base, para que se proceda à 

atribuição de valor, então reconhece-se a multiplicidade de critérios com aribuição de 

diferentes valores. Este raciocínio é de tal forma implícito que a mesma estrutura prevê, no 

seu ponto 100, as bases possíveis para que se proceda à valorimetria e apresenta-nos quatro 

critérios: 

 

a) Custo histórico – valor de aquisição dos activos no decurso normal dos negócios; 

 

b) Custo corrente – valor necessário a pagar se os activos fossem correntemente 

adquiridos; 

 

c) Valor realizável (de liquidação) – valor que possa ser correntemente obtido ao 

vender os activos numa alienação ordenada; 

 

d) Valor presente (actual) – valor presente dos activos descontado dos futuros influxos 

líquidos de caixa que se espera que o elemento gere no decurso normal dos 

negócios; 

 

Daqui se pode concluir que poderão ser vários os conceitos a utilizar pelo gestor na 

formação e registo de valor para reflectir o património. Todavia, a essência pecuniária do 

valor encontra-se presente em todos os critérios. A distinção encontra-se no momento e na 

forma da medição ou realização do património.  

 

As bases acima são apresentadas numa óptica indicativa. Torna-se claro que ao admitir-se 

que a determinação das quantias monetárias, representativas do património, dependem da 

selecção da base particular de valorimetria reconhece-se que um património pode ter 

múltiplos valores.  

 

Desta forma, a valorização poderia assumir múltiplas formas, ou bases. Tal iria provocar 

uma inviabilização da comparabilidade das demonstrações financeiras, bem como, uma 
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total arbitrariedade no uso do conceito de valor. Para minimizar este risco procurou-se, 

quanto a nós, indicar as possibilidades de valorização.  

 

No último parágrafo 101, verifica-se a preocupação de minimizar aquele risco sobre a 

valorimetria dos elementos das demonstrações financeiras. A Estrutura Conceptual fornece 

uma directriz, não explicita, ao referir que a “base mais geralmente adoptada pelas 

empresas ao preparar as suas demonstrações financeiras é o custo histórico”. 

Depreendemos a garantia como conceito régio de valor o do custo histórico desenvolvendo 

para tal conceitos derivados deste, bem como técnicas de valorimetria. 

 

Há que notar que os conceitos incluídos na Estrutura Conceptual não são imperativos, 

portanto de aplicação obrigatória, não se tratando de uma Norma Internacional de 

Contabilidade (NIC), de acordo com o seu ponto 2. No entanto, esta mesma peça é uma 

referência básica para todas as que se lhe seguem.     

 

 

 

3.2. Reavaliações de activos imobilizados corpóreos 
 

Explanadas as opiniões e referências ao conceito de valor, importa agora proceder à análise 

sobre o conceito de reavaliação. 

 

Igual investigação no dicionário para o conceito de reavaliação encontramos o termo 

revalorizar definido por: “valorizar de novo”. 

 

A definição de revalorizar, de acordo com a NIC n.º 16, ponto 31, é reconhecer o justo 

valor de um activo, “mensurado fiavelmente”, deduzida qualquer depreciação e perda de 

imparidade acumuladas subsequentes. 

 

A realização de reavaliações não é passiva de controvérsia.  
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Numa óptica mais conservadora, retiramos da literatura opiniões de autores que defendem 

ferozmente o princípio do custo histórico.  

 

De acordo com Gonçalves da Silva et al. (1994: 59), qualquer tipo de reavaliação implica a 

derrogação do princípio do custo histórico e do princípio da consistência e prejudica a 

comparabilidade entre valores do balanço e das amortizações incluídas na demonstração de 

resultados, de exercícios diferentes. Por tais razões, é da opinião que as reavaliações 

“alteram a posição financeira da empresa e os resultados das suas operações, com reflexo 

na sua imagem verdadeira e apropriada”. O autor, acrescenta que as derrogações 

mencionadas tratando-se de reavaliações legais16 estão consignadas na legislação ao 

contrário das reavaliações livres. 

 

A utilização das correcções monetárias baseadas nos índices gerais de custos ou preços, 

segundo Ferreira (1993b: 366), introduz valores distorcidos porque os bens das empresas 

sofrem variações específicas. Esta também é a justificação, segundo o autor, para o 

aparecimento da doutrina que defende soluções híbridas ou que reconhece a prática de 

actualizações com base nos valores de substituição ou “valores realizáveis líquidos 

superiores aos custos (históricos) de aquisição”. 

 

O autor chama a atenção para o “perigo de introduzir práticas desconformes ou 

oportunísticas, gerando incerteza e falhas de rigor nas avaliações correctivas” quando se 

fala nestas opções alternativas na “busca do que apelidam por “justo valor” ” e na 

definição de regras de valorimetria por peritos de áreas não contabilísticas. 

 

A prática das reavaliações livres, segundo o autor, assenta no princípio de que se trata de 

uma derrogação do princípio do custo histórico, argumentando poder-se mesmo prejudicar 

                                                           
16 Entre outras, as reservas resultantes dos “Saldos positivos de reavaliações monetárias que forem 

consentidas por lei, na medida em que não forem necessários para cobrir prejuízos já acusados no balanço” 

ficam sujeitas ao regime da reserva legal (art.º 295.º, n.º2, alínea b)).  A reserva legal apenas pode ser 

utilizada, conforme o art.º 296.º, para os seguintes casos: “a) Para cobrir a parte do prejuízo acusado no 

balanço do exercício que não possa ser coberto pela utilização de outras reservas; b) Para cobrir a parte 

dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possa ser coberto pelo lucro do exercício nem pela 

utilização de outras reservas; c) Para incorporação no capital”. 



 

32 

a informação financeira prestada sobre a posição financeira e resultados da actividade 

desenvolvida pelas empresas17 (Ferreira, 1993a: 172). 

 

Apresenta tal argumento, alertando para que as reavaliações resultam, muitas vezes, numa 

maneira fácil de dissimular problemas reais, “toque de magia” (Ferreira, 1999: 386), no 

sentido de retirar vantagens fomentando o subjectivismo na produção da informação 

financeira, menos segura e enganosa.  

 

O autor justifica que o propósito subjacente às reavaliações é, quase sempre, o de aparentar 

melhor situação financeira, fomentar a alta das cotações, aliciar financiamento, por vezes, 

processar elevados custos futuros, favorecer-se futuras apresentações de menores lucros, 

possibilitando, com isso, menores impostos.  

 

Esta opinião reforça a noção de discricionariedade do gestor através das opções que possuí 

para proceder a reavaliações do activo imobilizado. 

 

O autor acrescenta que os ganhos no activo imobilizado corpóreo deveriam apenas ser 

relatados quando a empresa alienasse os bens. Isto é, com a realização de reavaliações a 

empresa apresenta resultados com base, não em vendas efectuadas, mas nos de futuras 

vendas (lucros sem stocks) (Ferreira, 1999: 386).  

 

Por outro lado, Correia (2003: 184) considera que as reavaliações são ajustamentos 

monetários do valor dos activos fixos corpóreos e que se enquadram no conjunto de 

respostas às insuficiências do custo histórico, resumindo-as: 

 

“1. Respostas globais: 

a) Métodos de manutenção do capital monetário: 

- PNC – Poder Nominal de Compra 

- PGC – Poder Geral de Compra 

                                                           
17 O autor na defesa do princípio da prudência refere que “O valor histórico será o valor prudente, o valor 
que não contém as expectativas futuras de ganho. Um valor de reavaliação conterá, por via de regra, 
intenções inversas – insinua ganhos ainda não realizados, expectativas menos prudentes. A prudência vai no 
sentido da desvalorização, ao passo que a reavaliação vai no sentido do aumento do valor” (Ferreira, 1993a: 
178). 
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- PC – Poder de Compra dos Investidores 

b) Métodos de manutenção do capital fixo: 

- PGC – Poder Geral de Compra do Investimento 

- PCE – Poder de Compra Específico do Investimento 

2. Respostas parcelares (Métodos Parciais)18 

a) Reavaliação do Imobilizado Corpóreo 

b) Amortizações Especiais (aceleradas) 

c) Reservas Especiais de Reposição”19. 

 

O autor refere que “As práticas geralmente em vigor fundamentadas no nominalismo 

monetário não visam a reavaliação contínua, mas sim a pontual e parcial” (Correia, 2003: 

185) e considera que a reavaliação do imobilizado corpóreo por aplicação de coeficientes é 

uma medida aceitável de correcção de valores face à perda do poder aquisitivo da moeda 

ao cumprirem-se as condições abaixo: 

 

“ - Que a taxa anual de inflação não seja muito elevada; 

- Que os coeficientes a aplicar correspondam à efectiva depreciação monetária no 

momento da correcção; 

- Que sejam aplicados todos os anos” Correia (2003: 190). 

 

Como inconvenientes das reavaliações o autor aponta, entre outros, prolongar a vida de 

activos obsoletos, “engordar” o activo e o capital próprio, aumentar custos e preços, diferir 

investimentos e falsear a estrutura financeira. 

 

Com interesse para o presente estudo, salientamos que de entre os motivos referidos por 

Correia (2003), no parágrafo anterior, se encontra o aumento dos capitais próprios, um 

eventual sinal do gestor para o mercado de capitais. 

 

Herrmann et al. (2002) revêm as normas de valorimetria do imobilizado corpóreo e das 

reavaliações na Austrália, Estados Unidos, Holanda e IASC. Fornecem uma revisão às 

                                                           
18 O autor cita Bernabeu Sanches, M. D., Contabilidad de Inflacion – La Information Contable; Instituto de 
Planification Contable; Madrid.   
19 Negrito do autor. 
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políticas de valorimetria autorizadas nos Estados Unidos, onde as reavaliações não são 

permitidas. Como conclusão, defendem que o justo valor é o método mais indicado para a 

valorimetria do imobilizado corpóreo comparativamente com o do valor de aquisição. 

 

Com a finalidade de avaliar e interpretar a situação económico-financeira das empresas, os 

analistas financeiros servem-se das demonstrações financeiras. Neste sentido, entendemos 

que seria útil para o presente estudo, saber qual a interpretação de tais profissionais sobre 

as demonstrações financeiras, principalmente, quais as críticas salientadas, no âmbito da 

valorimetria do activo imobilizado. 

 

No averiguar destas críticas, é representativa a opinião manifestada por Neves (2003: 50).  

O autor refere que devem considerar-se as seguintes limitações das demonstrações 

financeiras, por quanto: 

 

“a) Não reflectem valores actuais, pois a contabilização segue, por via da regra, o 

princípio do custo histórico; 

 

b) Existem contas para as quais é preciso fazer estimativas, nomeadamente...,...  

amortizações do imobilizado baseado num pressuposto de vida útil ou qualquer 

outro; 

 

c) Enquanto a depreciação do imobilizado é uma prática corrente, a sua 

revalorização é normalmente ignorada (v.g. terrenos, trespasses, marcas); 

 

d) Muitas rubricas com valor financeiro estão omitidas do balanço porque a sua 

valorização objectiva oferece algumas dificuldades. O elemento patrimonial mais 

evidente, nesta situação, é o activo humano, mas outros se podem considerar, como a 

imagem, o valor de uma clientela fiel, etc.; 

 

e) Os diferentes critérios valorimétricos utilizados podem provocar diferenciações 

nas várias empresas; 
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f) As normas contabilísticas são muitas vezes ditadas por imperativos fiscais que 

reduzem o significado económico-financeiro da informação contabilística”. 

 

O autor acrescenta que apesar da normalização nacional e internacional para preparação da 

informação financeira existem “margens de manobra” para as empresas quanto à 

utilização de critérios diversos, nomeadamente, quanto a critérios valorimétricos.  

 

Por outro lado, refere que a normalização contabilística acompanha mais “princípios 

jurídico-patrimoniais e fiscais”, em determinados casos, do que princípios financeiros, 

chamando, assim, a atenção para a necessidade para os devidos ajustamentos. 

 

Neves (2003: 51) caracteriza de conservadores os organismos responsáveis pela publicação 

das normas contabilísticas nacionais e internacionais, e critica as alterações efectuadas às 

normas, frequentemente. Considera que se limitam a “remendar um sistema que já muitos 

técnicos reconhecem estar desadequado”.  

 

Acrescenta que nunca existiu uma mudança de concepção das demonstrações financeiras 

exemplificando de que “o Balanço é suposto evidenciar o valor dos activos e passivos, 

mas na maioria das situações o que apresenta são itens valorizados ao custo histórico, ao 

histórico reavaliado por um coeficiente geral ou (aplicando o princípio da prudência) ao 

valor de mercado se for este o mais baixo”. Para além disso, o autor refere que as normas 

contabilísticas levam muito tempo a adaptarem-se às inovações financeiras e aos novos 

instrumentos financeiros. 

 

Uma crítica à informação financeira a registar no âmbito do presente estudo, é o facto de a 

informação financeira não reflectir valores actuais. 

 

Todavia, estes valores actuais devem, na óptica do autor, serem referenciados pelo valor de 

mercado, uma vez que esta é a informação que o investidor necessita. 
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Também para Samuelson e Nordhaus (1999: 126), dois famosos economistas, na 

abordagem da temática do valor de mercado e do valor histórico, apresentam uma distinção 

para os diferentes pontos de vista do contabilista e do economista.  

 

O contabilista utiliza a valorização dos activos fixos pelo seu preço de compra, designada 

pela convenção do custo histórico, porque para ele o custo histórico efectivo reflecte uma 

avaliação objectiva de fácil verificação.  

 

O economista utiliza uma definição mais ampla, “os custos económicos incluem não só os 

óbvios desembolsos de dinheiro como também os mais subtis custos de oportunidade..., ... 

que estão fortemente condicionados por ofertas alternativas em mercados concorrenciais, 

de modo que o preço se aproxima do custo de oportunidade dos bens e serviços 

comercializados”. O economista prefere usar o valor de mercado ou o custo de reposição, 

quando está a aferir o valor do bem, sendo que o valor de mercado lhe permite avaliar o 

bem de acordo com o melhor uso a que está destinado. 

 

Trata-se de uma corrente valorimétrica que, não sendo restrita à óptica da economia, 

defende o uso do valor de mercado para conceito subjacente à construção das 

demonstrações financeiras. 

 

O valor histórico expressa a expectativa de utilidade por realizar, que determinada gestão 

tem em relação aos seus elementos patrimoniais activos.  

 

O valor de mercado expressa uma óptica de valor essencialmente dirigida para a vertente 

de liquidação dos activos. 

 

Ambos os conceitos têm características que os distinguem.  

 

O valor histórico é materialmente correcto dado que é histórico, objectivo da sua formação. 

 

Eventuais valores de mercado terão de ser estimados, se bem que a sua base possa e deva 

ser credível, o que leva à introdução de factores de discricionariedade. Encontra-se 
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sobretudo na mão dos utilizadores das demonstrações financeiras a análise do valor que 

lhes permite maior utilidade. 

 

A este respeito é interessante a afirmação de Pantohoni citado por Ribeiro (1986: 15): “Um 

património não só pode mas deve avaliar-se diferentemente, conforme os fins da 

avaliação...,... O objecto que motiva a redacção do balanço é que atribui significado às 

avaliações feitas”. 

 

Desta forma, concluímos existirem divergências de pensamento quanto à escolha do 

critério valorimétrico. Discutir reavaliação é também discutir o valor mais apropriado para 

o activo, pelo que toda e qualquer discussão em torno do valor é também aplicável à 

discussão sobre reavaliação. 

 

É nesta problemática que devemos enquadrar o conceito de reavaliar, porque reavaliar é 

atribuir um valor diferente. 

 

Sem procurarmos tomar posição nessa discussão, importa, para o presente trabalho, 

evidenciar que existem diferentes critérios para o cálculo do valor, pelo que o agente 

produtor da informação financeira, ao reavaliar estará também perante a necessidade e 

oportunidade de decisão quanto à base valorimétrica mais adequada, salvo se a mesma for 

imposta por normativo ou legislação. 

 

 

 

3.3. Evolução do normativo contabilístico nacional sobre reavaliações 
 

Em 2002, culminaram as opções contabilísticas da UE com a publicação do Regulamento 

da CE n.º 1606/2002, de 19 de Julho. Através do posterior Regulamento (CE) n.º 

1725/2003, da Comissão Europeia, adoptou-se e publicaram-se as Internacional Financial 

Reporting Standard (IFRS) e as Internacional Accounting Standard (IAS).  
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Pelo Decreto-Lei (DL) n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, Portugal apresentou as opções de 

aplicação das IFRS e das IAS, no âmbito do permitido pelo Regulamento da CE 

n.º 1606/2002, de 19 de Julho. 

 

As Directrizes Contabilísticas (DC), completam o quadro normativo através de uma 

melhor explicação do tratamento a fornecer a temas específicos. 

 

Em particular, a DC n.º 18 preconiza até 2005, que as NIC/IAS constituíam um normativo 

subsidiário e integrador de lacunas do Plano Oficial de Contas e das DC. 

 

A partir de 2005, esta DC n.º 18, com o Regulamento da CE n.º 1606/2002, de 19 de Julho, 

impuseram-se patamares mínimos em matéria de adopção, desde 1 de Janeiro de 2005, das 

NIC/IAS. 

 

A saber, desde então, pelo menos para todas as sociedades com valores cotados em bolsas 

da UE passaram a ser apresentadas contas consolidadas de acordo com as NIC/IAS 

adoptadas. 

 

Em matéria de reavaliação do activo imobilizado, de acordo com a NIC/IAS n.º 16, as 

empresas devem proceder ao reconhecimento do seu justo valor, nos capitais próprios. 

 

As empresas devem escolher o modelo de custo ou o modelo de revalorização como sua 

política contabilística e deve aplicar essa política a uma classe inteira de activos fixos 

tangíveis. 

 

A opção em proceder às reavaliações do activo imobilizado pertence, portanto, ao gestor. 

 

No capítulo seguinte, iremos apresentar as motivações inerentes à opção do gestor em 

reavaliar os activos imobilizados das empresas, no intuito de transmitir informação aos 

intervenientes no mercado de capitais.  
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Capítulo 4. – VALOR DA EMPRESA, REAVALIAÇÕES DE ACTIVOS 

IMOBILIZADOS E SEUS EFEITOS NO MERCADO DE CAPITAIS 

 
 
 

4.1. Ópticas de valor da empresa: uma breve abordagem 
 

A avaliação de uma empresa é de grande importância para a tomada de decisões no que diz 

respeito a investimentos, desinvestimentos, reestruturações, planeamento financeiro, 

estratégico ou fiscal, capacidade de criação de riqueza, entre outras. 

 

O valor da empresa pode ser obtido por diversas metodologias, em função dos objectivos 

pretendidos.  

 

Neves (2002: 13), apresenta uma proposta de métodos de avaliação de empresas: 

 

- Avaliação patrimonial (asset based approach); 

- Avaliação comparativa com o mercado (market approach); 

- Avaliação pelo rendimento actualizado; 

- Avaliação pela teoria das opções reais (real option approach); 

- Avaliação regulamentar. 

 

Na avaliação patrimonial utilizam-se individualmente os valores dos activos e passivos 

obtidos pelas demonstrações financeiras da empresa e os valores não contabilizados. Nesta 

abordagem utilizam-se métodos com diversos critérios de avaliação, nomeadamente, o 

valor de liquidação, o valor contabilístico, o valor de substituição e o justo valor de 

mercado. 

 

Eventualmente, quando necessário, são realizadas auditorias contabilísticas, financeiras, 

informáticas, entre outras, para confirmação da informação utilizada na avaliação.  
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Para Brandão (2001: 309) na óptica patrimonial ou estática20, o valor da empresa resulta da 

informação financeira produzida pela empresa de acordo com os princípios contabilísticos 

geralmente aceites e na expressão da imagem verdadeira e apropriada da sua posição 

patrimonial, financeira e dos resultados. Neste sentido, o valor da empresa está 

correlacionado com o seu valor de Balanço, isto é, com o valor dos capitais próprios ou 

situação líquida, sem necessidade de correcções. 

 

Este é o conceito, normalmente, designado na literatura, como valor contabilístico da 

empresa. 

 

No entanto, a maioria dos autores que se dedicam à problemática da avaliação das 

empresas, defende que os valores contabilísticos devem ser objecto de ajustamentos, 

essencialmente para exprimir os valores de mercado dos activos subjacentes. Encontrar-se-

á, desta forma, o designado valor contabilístico ajustado, como fonte do valor da empresa 

em avaliação.  

 

Existem outras designações, como por exemplo, a de Neves (1997): 

 

“O valor substancial representa o valor dos activos afectos à exploração 

independentemente da forma de financiamento adoptada. Procede-se, assim, à avaliação 

de todos os activos afectos à exploração ao seu valor de uso. (…) deve ser considerado o 

valor do imobilizado utilizado pela exploração, mesmo quando financiado por leasing.” 

 

Na óptica da avaliação comparativa com o mercado, a empresa em análise é comparada 

com empresas concorrentes cotadas no mercado bolsista ou que tenham sido adquiridas, 

utilizando-se os preços da transação. Neste caso, o valor é também obtido pelo price 

earninges ratio, price to book value, preço de venda, enterprise value to debit, price cash 

flow e price cash dividend.   

 

                                                           
20 Denominação de Brandão (2001: 309). 
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Neste último caso, considera-se que o mercado é eficiente, e por conseguinte, a cotação 

bolsista das acções é um indicador do valor intrínseco21 dos títulos. 

 

Na avaliação de empresas com base no rendimento actualizado, o valor é função dos 

rendimentos futuros. Os rendimentos são actualizados para o momento em se efectua a 

avaliação. 

 

O valor da empresa pode também ser calculado com base no conhecimento que o 

investidor possa ter sobre opções associadas à gestão dos activos da empresa (teoria das 

opções reais) e assim admitir valores diferentes aos obtidos pelos métodos anteriores. 

 

A avaliação regulamentar tem por base obrigações legais e parâmetros definidos em 

legislação. 

 

Miller e Modigliani (1958) consideram que a avaliação pela perspectiva dos rendimentos 

pode ser efectuada através da actualização dos dividendos futuros, das oportunidades de 

crescimento futuro, dos resultados operacionais e líquidos, dos lucros supranormais (excess 

earnings approach), isto é, dos rendimentos exigidos pelos investidores e pela actualização 

dos fluxos de caixa.     

 

Brandão (2001: 325) também refere outros modelos de avaliação de empresas tais como: 

dinâmica ou de rendimento, dualista e dos índices bolsistas. 

 

Segundo o autor numa óptica dualista ou mista são conjugados os valores segundo a óptica 

patrimonial e a óptica dinâmica ou dos modelos dos rendimentos (discount cash flow), do 

EVA (economic value added) e do MVA (market value added). 

 

Em conclusão, o valor da empresa não é um valor único. Depende da perspectiva utilizada 

e dos objectivos a atingir.  
 

                                                           
21 De acordo com Neves (2002: 4) o valor intrínseco ou de rendimento “representa uma opinião de valor, 
produzida por um avaliador ou analista financeiro, baseada na percepção das características inerentes ao 
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De entre os métodos de avaliação de empresas apresentados, porque relevante para o 

presente trabalho, destacamos o do valor patrimonial (óptica patrimonial ou estática). 

 

Este método atribui relevância à reavaliação dos activos para valores de mercado. 

 

A informação financeira disponibilizada ao mercado assume, neste método, uma 

importância determinante no cálculo do valor da empresa. 

 

 

 

4.2. Mercado de capitais: uma breve caracterização e exploração do seu 

comportamento face à informação financeira 

 

O objectivo desta secção é apresentar uma breve caracterização do mercado de capitais 

nacional e proceder à exploração, essencialmente no campo teórico, do seu comportamento 

face à divulgação de informação financeira. 

 

Subjacente a esta caracterização encontra-se a fundamentação para a problemática em 

análise. Em particular, quais as características do mercado de capitais que tornam relevante 

a utilização de informação financeira e quais destas suportam a exploração das 

reavaliações. 

 

O conjunto das instituições que compõem o Sistema Financeiro Português é definido pelo 

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo DL n.º 

298/92, de 31 de Dezembro. 

 

O desenvolvimento do mercado financeiro português regista-se, essencialmente, nas 

últimas duas décadas. Comparativamente a outros países europeus, as empresas e 

instituições que compõem o nosso sistema financeiro são de número reduzido e têm-se 

verificado operações de concentração, sobretudo no mercado bancário. 

                                                                                                                                                                                
investimento, sem tomar em consideração a existência de um investidor específico”. O cálculo do valor 
intrínseco baseia-se no valor esperado dos fluxos de caixa actualizados ou dos lucros supranormais.   
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A Euronext Lisboa funciona como mercado de cotações dos títulos nacionais, sem prejuízo 

de algumas das empresas também se encontrarem cotadas em bolsas no estrangeiro. 

 

Os mercados financeiros podem ser classificados em mercados primários e secundários. 

No mercado primário encontramos a emissão e a subscrição de novos títulos, isto é, refere-

se à colocação inicial dos títulos, sendo aqui que o emissor obtém os recursos, a 

correspondente contrapartida monetária. O mercado secundário, destina-se à negociação 

contínua dos títulos anteriormente emitidos, visando conferir liquidez aos títulos emitidos e 

viabilizar a aplicação das poupanças de novos investidores.   

 

A eficiência dos mercados financeiros tem sido objecto de vários estudos, no sentido de 

procurar avaliar como a velocidade e a precisão com que a informação financeira é 

incorporada nos preços dos títulos. O valor das acções está dependente das expectativas 

dos investidores e accionistas, a informação financeira que implique alterações nas suas 

expectativas tem um impacto directo na valorização daqueles títulos. 

 

Apesar da grande turbulência e incerteza verificada actualmente nos mercados financeiros, 

que afecta os mercados de capitais, a divulgação da informação financeira é importante na 

garantia da eficiência dos mercados e protecção dos agentes envolvidos. Para efeitos do 

presente estudo, podemos assumir a noção de eficiência do mercado. 

 

As condições consideradas necessárias para a existência de mercados perfeitos podem ser 

enumeradas da seguinte forma: 

 

1. os intervenientes são em número suficiente ou de tal modo elevado que nenhum 

deles tem a possibilidade de influenciar sozinho a formação de preços no 

mercado de capitais (princípio da atomicidade do mercado); 

 

2. a informação é perfeita, instantânea e gratuitamente disponível e idêntica para 

todos os intervenientes; 
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3. não há impostos sobre o rendimento, nem custos de transacção; 

 

4. não existe racionamento de capital (os empréstimos são obtidos e concedidos às 

mesmas condições para qualquer interveniente, independentemente do montante 

em causa); 

 

5. as expectativas dos investidores são homogéneas: todos eles fazem as mesmas 

apreciações subjectivas das rendibilidades futuras para um mesmo período de 

antecipação; 

 

6. todos os investidores são racionais: o seu objectivo consiste em maximizar a 

utilidade das suas riquezas e todos eles procuram minimizar o risco. 

  

A evidência empírica elimina as hipóteses de perfeição dos mercados, dado que: 

 

1. a informação não é perfeita, nem instantânea e nem sempre gratuita; 

 

2. existem impostos e custos de transacção; 

 

3. existe racionamento de capital; 

 

4. os investidores têm expectativas heterogéneas e frequentemente pouco racionais. 

 

Neste contexto, desenvolve-se o conceito de mercado eficiente. Em termos gerais, um 

mercado é eficiente quando o preço dos activos constitui uma boa estimativa do valor, ou 

seja, quando a cotação reflecte correctamente (total e instantaneamente) todas as 

informações disponíveis no mercado. 
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De acordo com Fama (1970), um mercado é considerado eficiente quando os preços dos 

títulos reflectem todas as informações disponíveis num dado momento.  

 

A informação disponível é incorporada no preço e deste modo, num mercado eficiente os 

preços reflectem todas as informações disponíveis para que nenhum investidor possa ter 

algum ganho com a compra ou a venda de títulos. 

 

A diferença entre valor de uma empresa e o preço das respectivas acções cotadas é 

indicativa da eficiência de mercado.  

 

O acesso à informação sobre o valor dos activos da empresa contribui para a eficiência do 

mercado. 

 

A informação sobre valores reavaliados dos activos, problemática em análise no presente 

trabalho, torna-se assim um dos elementos que contribui para a eficiência do mercado. 

 

A divulgação desta informação, pelas empresa, poderá contribuir para acederem a um 

preço mais próximo do que consideram ser o seu valor. Assim, os níveis de captação de 

capitais próprios (por aumento de capital) ou alheios (por financiamento externo), 

reflectirão a eficiência do mercado com a consequente diminuição dos custos de 

financiamento das empresas. 

 

E suma, na hipótese dos mercados eficientes, as empresas possuem incentivos à divulgação 

dos valores dos seus activos, por via da reavaliação dos mesmos. 

 
 

4.3. Estrutura de capitais e sua relação com as reavaliações de activos 
 

Na presente secção iremos expor, sucintamente, os conceitos teóricos subjacentes à noção 

de estrutura de capitais e sua relação com a reavaliação de activos imobilizados pelas 

empresas. 
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O nível óptimo de financiamento é um dos objectivos de uma empresa, já que permite 

contribuir para a maximização da rendibilidade financeira, sem comprometer o equilíbrio 

estrutural a médio longo prazo. 

 

Por estrutura de financiamento entendemos o peso relativo do Capital Próprio e Passivo no 

financiamento dos Activos de uma empresa. Esta proporção influencia significativamente 

o grau de risco financeiro percepcionado pelos agentes económicos. 

 

Dois dos principais factores que influenciam a escolha da estrutura de financiamento das 

empresas, são a procura pela estrutura óptima dos financiamentos que maximize o valor da 

empresa e a adequação da estrutura do Activo e às decisões de financiamento.  

 

Ora, sendo a estrutura de capitais um resultado do peso relativo do financiamento total 

sobre os activos, um aumento dos activos permite uma alteração nesta estrutura. 

 

Em especial, um aumento dos activos resultado de reavaliações, porque implica um 

aumento do capital próprio, gera uma folga que permite à empresa recorrer a 

financiamento externo adicional. 

 

As reavaliações dos activos contribuem para a melhoria da estrutura de capitais. 

 

 

 

4.4. Reavaliações de activos imobilizados e seus efeitos no mercado de capitais 

 

Vários autores, numa óptica da avaliação patrimonial, relacionam variáveis da informação 

financeira com a capacidade de financiamento, o valor da empresa e a sua performance 

futura, entre outros. 
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Devido à especial importância quando inserida no contexto da estrutura de capitais, 

destacamos a procura dos motivos e consequências dos aumentos do capital próprio das 

empresas, em particular os decorrentes da reavaliação dos activos imobilizados. 

 

Cerca de 48 países permitem a reavaliação de activos imobilizados não financeiros (Barlev 

et al., 2007). Entre estes, os terrenos, edifícios e equipamentos (na abreviatura anglo-

saxónica PPE – Property, Plant and Equipment) são fonte das reavaliações mais 

frequentes. 

 

A capacidade discricionária dos gestores em realizarem estas reavaliações, o momento 

seleccionado para tal, a selecção dos activos a reavaliar e o método de avaliação para o 

justo valor, têm levado ao levantamento questões e à consequente investigação científica 

em duas grandes correntes de estudo.  

 

Uma corrente dedica-se ao estudo das motivações dos gestores, quando decidem realizar 

reavaliações.  

 

A outra, focaliza-se no estudo das consequências das reavaliações.  

 

Importa, portanto, conhecer melhor os resultados de cada uma destas correntes.  

 

Quanto às motivações dos gestores em realizar reavaliações a literatura destaca, 

sobretudo, a tentativa de influência na melhoria das condições de financiamento das 

empresas e a melhoria das cotações das acções. Os resultados destes estudos são 

consistentes com o cenário das empresas reavaliarem os seus activos quando pretendem 

aceder ao mercado de capitais, quando enfrentam dificuldades financeiras ou quando têm 

oportunidades de investimento que requerem financiamento (Barlev et al. (2007)).  

 

Ao reavaliarem as empresas estão a sinalizar ao mercado o seu potencial de crescimento e 

a sinalizar uma estrutura de capitais sólida aos seus credores, na medida em que permitirá 

colaterizar a dívida com base em activos imobilizados de valores de mercado superiores 

para garantia (Barlev et al., 2007).   
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Adicionalmente, as grandes empresas que enfrentam custos políticos procuram reavaliar os 

activos como forma de diminuir os resultados futuros a reportar (Barlev et al., 2007). 

 

Para conhecimento mais detalhado das conclusões genéricas apontadas por Barlev et al. 

(2007), apresentamos alguns trabalhos sobre a temática das motivações. 

 

Por exemplo, Easton et al. (1993) documentam a prática de reavaliações de uma amostra 

de empresas cotadas australianas e examinam a associação entre essas reavaliações e o 

preço das acções em bolsa e respectivo retorno. Incluíram informação financeira das 

empresas, entrevistas com directores financeiros, testes associados entre a informação 

financeira recolhida e as medidas do mercado de capitais.  

 

Concluíram que a manutenção de um rácio de endividamento baixo (ou autonomia 

financeira alto) é a maior razão para as reavaliações.  

 

Este resultado sugere que o nível da reserva de reavaliação é uma variável explicativa para 

os preços das acções e para os retornos, nas empresas com grandes alterações nos rácios de 

debt-to-equity mas não para as empresas com reduzidas alterações. A conclusão principal é 

de que o valor de mercado das empresas está mais alinhado com os capitais próprios que 

incluem reservas de reavaliação, do que os capitais próprios que não registam reservas de 

reavaliação. 

 

Barlev et al. (2007) no seu estudo analisaram os motivos da reavaliação de activos num 

conjunto de países e concluem que a relação positiva entre as reavaliações e a melhoria da 

performance futura, depende do país em análise. Por exemplo, em países como o Reino 

Unido e Austrália verifica-se aquela relação. Noutros países, esta relação não se verifica 

com a mesma intensidade sendo que os autores explicam esta diferença por razões 

culturais, económicas e legais. Entre as variáveis utilizadas encontramos as reavaliações, 

os resultados operacionais, o factor tempo e o rácio book-to-market. 
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Este estudo de Barlev et al. (2007) procura preencher uma lacuna da literatura sobre a 

temática. Enquanto que a maioria dos estudos anteriores se dedicava apenas a um país, 

Barlev et al. (2007) estudaram 35 países. Desta forma procuram conhecer as motivações 

dos gestores e comparar as mesmas entre grupos de países, que agrupam pelas suas 

semelhanças culturais, económicas e legais. 

 

Apesar de incluírem Portugal no seu estudo, o país é agrupado num conjunto de 11 países 

da Europa continental, sendo a explicação qualitativa acerca das motivações e 

consequências das reavaliações necessariamente menos rica, e não específica. Uma 

melhoria do conhecimento científico sobre o comportamento das variáveis em Portugal, 

através de um estudo individual baseado no modelo de Barlev et al. (2007), permitiria 

reforçar ou recusar a hipótese das diferenças nas motivações e consequências se basearem 

nos já referidos factores culturais, económicos e legais. 

 

Por exemplo, uma das conclusões do estudo, para o conjunto dos 11 países onde se inclui 

Portugal, é que as motivações das reavaliações são sobretudo no sentido de influenciar a 

estrutura de capitais da empresa. Ou seja, os gestores de empresas com elevado nível de 

financiamento (leverage), reavaliam os activos imobilizados para melhorarem o rácio de 

autonomia financeira e poderem continuar a financiar-se. No entanto, os autores não 

conseguem resultados com significância para a variável de financiamento. Isto é, um 

aumento no financiamento da empresa, incluindo financiamento por aumento de capital, 

deveria estar positivamente associado a um aumento das reavaliações, no sentido da 

conclusão anterior se manter suportada. Um estudo concreto para Portugal permitiria 

melhorar a compreensão qualitativa sobre esta relação. 

 

Além disso, Barlev et al. (2007) preocupam-se, essencialmente, em identificar grandes 

grupos e suas tendências, já que procuram realizar uma análise comparativa a nível 

internacional. As conclusões a que chegam reforçam a necessidade de um melhor 

conhecimento sobre esses mesmos factores explicativos (culturais, económicos e legais). 
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Em particular, sendo o gestor quem decide importaria melhorar o conhecimento sobre o 

comportamento dos gestores portugueses face às conclusões da literatura sobre práticas de 

reavaliações discricionárias. 

 

No mesmo contexto, julgamos que o estudo de Barlev et al. (2007) constitui uma das 

oportunidades de investigação das motivações e consequências das reavaliações de 

activos imobilizados em Portugal. 

 

A motivação apontada na literatura de que as empresas reavaliam os seus activos para 

acederem a financiamento é baseada, sobretudo, em estudos sobre o mercado de capitais. 

Tendo em consideração que o financiamento em Portugal é obtido, essencialmente, em 

mercado privado (por mercado privado entendemos o mercado de financiamento das 

empresas que não o mercado de capitais), será que aquela motivação se mantém? 

 

Outra das vantagens da aplicação do estudo de Barlev et al. (2007) é a da captura das 

motivações a um nível mais abrangente. De facto, os autores procuram desenvolver um 

modelo que tem por objectivo capturar várias expectativas de motivação presentes em 

estudos anteriores e, desta forma, tornam o seu modelo como um referencial para estudos 

futuros. 

 

Ao nível das motivações, outro estudo com esta vantagem, é o de Missonier-Piera (2007). 

Os fundamentos teóricos utilizados são similares aos de Barlev et al. (2007), baseando-se 

igualmente na literatura existente na temática e respectivas expectativas de resultados. 

 

Missonier-Piera (2007) investigou sobre os motivos económicos na reavaliação de activos 

fixos de um conjunto de empresas suíças. No teste incluíram o impacto dos stakeholders 

internacionais.  

 

As hipóteses de estudo de Missonier-Piera (2007), sucinta fundamentação teórica e 

comparativo com o estudo de Barlev et al. (2007), são apresentadas de seguida. 
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Quanto maior a leverage (rácio entre o financiamento e o total de activos de uma 

empresa), maior a probabilidade dos gestores realizarem reavaliações. A reavaliação 

funciona como um sinal para as entidades financiadoras, já que o valor dos activos que 

servem de garantia aos empréstimos é superior. Hipótese também incluída por Barlev et al. 

(2007); 

 

Quanto mais difuso se encontrar a distribuição do capital, menor é a probabilidade de os 

gestores realizarem reavaliações. A reavaliação implica um aumento dos custos 

operacionais da empresa, com consequente redução dos resultados. Na realidade da Suiça, 

país onde o estudo de Missonier-Piera (2007) foi realizado, as empresas possuem capital 

concentrado na mão de poucos accionistas. Como a remuneração dos gestores está 

indexada aos resultados obtidos e a relação destes com os accionistas é de dependência 

(uma menor dependência quanto maior o número de accionistas), os gestores limitam a 

realização de reavaliações para não diminuírem as suas remunerações. Esta hipótese não 

foi objecto de estudo por Barlev et al. (2007). De notar que Missonier-Piera (2007) 

justifica a inclusão da hipótese em resultado da característica especifica do mercado suíço; 

 

Quanto maior o volume de exportações da empresa, maior a probabilidade de realização 

de reavaliações. Tal como Barlev et al. (2007), a prática de reavaliações funciona como 

factor de diminuição da assimetria da informação face a stakeholders externos. A 

sinalização de reavaliações possibilita uma maior confiança destes, especialmente quando 

em mercados onde essa prática é associada a solidez financeira. 

 

A importância das oportunidades de investimento futuras está associada à realização de 

reavaliações. Tal como para Barlev et al. (2007), as reavaliações diminuem o risco 

avaliado pelos credores, já que se encontram associadas a aumento do valor dos activos 

pela exploração económica dos mesmos nas empresas. 

 

Os resultados apresentados por Missonier-Piera (2007), demonstram uma relação positiva 

entre a reavaliação, as vendas para o estrangeiro e a leverage e uma relação negativa com 

as oportunidades de investimento futuras. As conclusões revelam que as reavaliações 
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servem de mecanismo para melhorar as percepções dos credores e stakeholders 

estrangeiros acerca da saúde financeira da empresa e por consequência melhorar a sua 

capacidade de financiamento. Concluíram, igualmente, que as empresas que reavaliaram os 

seus activos possuem custos de financiamento menores. 

 

O estudo de Missonier-Piera (2007) reforça as oportunidades de investigação 

anteriormente referidas. Em particular, a relação com a capacidade de financiamento das 

empresas e a percepção das oportunidades de investimento futura. 

 

Quanto às consequências da realização de reavaliações, de forma geral, a literatura 

focaliza-se na relação entre as reavaliações e a cotação dos títulos em mercados de capital 

ou os retornos futuros das empresas (Barlev et  al., 2007). 

   

Por exemplo, Aboody e Barth (1999) encontraram relação positiva entre a melhoria na 

performance futura calculada com base nos resultados operacionais e o aumento das 

reavaliações dos activos fixos imobilizados. Esta melhoria da performance é registada em 

três anos seguintes ao da reavaliação. 

 

Também concluíram que as reavaliações se relacionam positivamente com a rendibilidade 

anual medida pelas cotações das acções. A relação entre as reavaliações e a performance 

futura e as cotações é mais fraca para as empresas com um maior rácio endividamento 

(endividamento sobre Capital Próprio). Sugerindo um uso mais discricionário das 

reavaliações nestas empresas para suportarem as suas garantias de financiamento. No 

modelo estatístico explicativo das cotações e do retorno utilizaram como variáveis: 

reavaliações, ganhos operacionais, valor contabilístico das acções excluído o valor das 

reavaliações e variáveis de controlo do tempo. Estes autores, Aboody e Barth (1999), 

defendem que as cotações das acções reagem a informação contida nas demonstrações 

financeiras. 

 

Jaggi e Tsui (2003) estudaram as reavaliações, a performance futura e a capacidade de 

endividamento. Dos resultados obtidos concluíram existir associação significativamente 
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positiva entre o preço das acções e as reavaliações sugerindo que as avaliações do mercado 

de capitais se alinham com as reavaliações efectuadas pelos gestores. As variáveis 

utilizadas no modelo estatístico foram: cotação (31 de Março); reservas de reavaliações; 

ganhos por acção e o valor de cotação da acção excluídas as reservas de reavaliação. 

 

Apenas uma referência de 1975, de Sharp e Walker, já que serviu de base a trabalhos 

anteriormente referidos, este modelo, apesar de baseado numa pequena amostra conclui 

que o mercado de capitais reage às reavaliações de activos parecendo incorporar 

rapidamente essa informação nos preços das acções. 

 

Também Ghicas et al. (1996), para uma amostra de cotações na bolsa de Atenas 

concluíram pela associação significativa entre as cotações das acções e as reservas de 

reavaliação. 

 

Michelson et al. (2000) concluíram na sua investigação que as empresas com práticas de 

alisamento de resultados apresentam retornos médios superiores às empresas que não 

adoptaram estas práticas. 

 

Finalmente, Nichols e Buerger (2002) concluíram que os bancos, na Alemanha, concedem 

financiamentos superiores a empresas que reportem os seus activos ao justo valor em vez 

do custo histórico. 

 

Em anexo, apresentamos um resumo dos objectivos, modelos, variáveis explicativas e 

principais conclusões dos autores mencionados (Anexo A).  

 

Em suma, os estudos apresentados reforçam a hipótese de relação entre o valor 

patrimonial, o valor de mercado (cotação) da empresa e a capacidade de financiamento da 

mesma, sendo que ao nos referirmos ao valor patrimonial estamos a focalizar nas 

reavaliações de activos imobilizados. 
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A maior capacidade de financiamento associa-se ao aumento do valor dos bens que 

funciona como uma diminuição do risco dos credores, quer por servirem de garantia aos 

empréstimos (ainda que garantia não formalizada, já que alguma literatura refere a garantia 

de não falência), quer por sinalizarem ganhos futuros (oportunidades de investimento 

futuras). 

 

A revisão de literatura enumera um conjunto de expectativas, essencialmente relacionadas 

com as motivações dos gestores para realizarem reavaliações e as consequências destas. 

 

A literatura mais recente (Barlev et al. (2007)) fundamenta uma oportunidade de 

investigação mais profunda sobre as motivações dos gestores portugueses nas empresas 

cotadas no mercado de capitais nacional, o que iremos efectuar na secção seguinte do 

presente trabalho. 
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Capítulo 5. – ESTUDO EMPÍRICO 
 
 
 

5.1. Introdução 
 
Efectuado o enquadramento teórico do tema objecto de estudo de forma a sistematizar as 

motivações que levam o gestor a realizar reavaliações dos activos imobilizados das 

empresas, pretendemos no presente capítulo verificar o comportamento das empresas 

portuguesas cotadas na bolsa de valores, face ao modelo de Barlev et al. (2007). 

 

Utilizamos como referência o modelo de Barlev et al. (2007) por integrar um conjunto de 

hipóteses de motivações conforme explanado no capítulo anterior e por ser um modelo que 

procura integrar um conjunto de variáveis explicativas estudadas em investigações 

anteriores ao seu modelo. Resulta, assim, num modelo integrador da literatura sobre a 

temática em exploração. 

 

Como verificámos na secção anterior, existem diversos estudos empíricos, a nível 

internacional, com modelos econométricos que relacionam variáveis de informação 

financeira disponível nos relatórios e contas ou demais informação sobre o governo das 

sociedades: Aboody e Barth (1999), Barlev et al. (2007), Missonier-Piera (2007), Jaggi e 

Tsui (2003), Sharp e Walker (1975), Ghicas et al. (1996), Cauchie et al. (2004), Michelson 

et al. (2000) e Easton et al. (1993). 

 

No entanto, verificámos que o modelo de Barlev et al. (2007) apresenta a vantagem de 

integrar um conjunto relevante de literatura sobre a temática, possibilitando uma aplicação 

mais abrangente ao caso português. 

 

Desta forma, privilegiamos a aplicação do modelo de  Barlev et al. (2007). 
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5.2. Objectivos 
 

Dos diversos estudos empíricos, a nível internacional, com modelos econométricos que 

estudam a realização de reavaliações, seleccionamos os que se dedicam à sua relação com 

as diferentes motivações do gestor.  

 

A utilização pelos stakeholders da informação financeira e económica é distinta e os dados 

disponibilizados servem de base à consequente análise financeira e tomada de decisão. 

 

A informação disponibilizada pelas demonstrações financeiras quanto a reavaliações 

reflecte variações no valor dos capitais próprios. A realização de reavaliações contribui 

para a melhoria da estrutura de capitais. O nível óptimo de financiamento é um dos 

objectivos do gestor pelo facto de contribuir para uma melhor rendibilidade financeira sem 

comprometer o equilíbrio estrutural a médio longo prazo. 

 

Com base na abordagem teórica e no facto de em Portugal a literatura empírica sobre esta 

temática ser, tanto quanto é do nosso conhecimento, quase inexistente, é nosso propósito 

obter evidência empírica pela análise dos relatórios e contas de uma amostra de empresas, 

com o objectivo específico de aferir das motivações dos gestores das sociedades com 

títulos admitidos à negociação na bolsa de valores de Portugal na realização de reavaliação 

do seu activo imobilizado. 

 

Em resultado da revisão bibliográfica efectuada, sistematizamos as motivações do gestor 

em realizar reavaliações: 

 

- melhoria das condições de financiamento; 

- melhoria das cotações das acções; 

- sinalização de estrutura de capitais sólida; 

- manutenção de um rácio de endividamento baixo (autonomia financeira alta); 

- melhoria da performance futura; 

- diminuição de assimetria de informação para os mercados exteriores, no sentido de 

maior confiança do stakeholders internacionais; 
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- diminuição do risco avaliado pelos credores em resultado de maior valor dos 

activos; 

- empresas de capital mais difuso a motivação dos gestores é menor; 

- maior valor dos activos para melhores garantias de financiamento; 

- motivações políticas em empresas de grande exposição pública e que apresentam 

resultados elevados; 

- melhoria do rácio de endividamento nas empresas de capital intensivo para se 

continuarem a financiar. 

 

Em termos conceptuais e subjacente às motivações encontrar-se-á a teoria de valor já que 

na essência do conceito da reavaliação está a alteração do valor patrimonial da empresa. 

 

 

 

5.3. Hipóteses 
 

Com o objectivo de identificar as motivações do gestor de empresas cotadas no mercado 

bolsista português optar ou não por efectuar reavaliações do activo imobilizado, e 

alicerçadas na reflexão teórica face à revisão da literatura efectuada, construímos as 

seguintes hipóteses: 

 

H0: A opção do gestor em reavaliar é motivada pelos factores explicativos; 

 

H1: A opção do gestor em reavaliar não é motivada por aqueles factores explicativos. 

 

Por factores explicativos entendemos o conjunto de variáveis que contribuem para o 

conhecimento da opção do gestor. As variáveis encontram-se definidas no secção 5.4. e 

apresentam a seguinte denominação: leverage; concentração accionista; financing; 

financing requirement; capital intensity; export; book to market; roa; e, market.     

 

Perguntas expectativas adicionais para investigação empírica, com o objectivo de melhor 

contribuírem para a focalização do nosso estudo: 
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É provável que os gestores realizem reavaliações e essa probabilidade decorre daqueles 

factores explicativos? 

 

As variáveis têm impacto ou afectam a decisão do gestor em reavaliar o seu activo 

imobilizado? 

 

Esperamos que numa empresa que faz reavaliações exista uma relação positiva entre este 

acto e aqueles factores explicativos. 

 

 

 

5.4. Definição e justificação das variáveis 
 

Definidas as hipóteses, apresentamos as variáveis para o presente estudo, tendo por base o 

modelo de Barlev et al. (2007), respectiva fundamentação e fórmula de cálculo.  

 

Na análise das motivações para a realização de reavaliações utilizamos as variáveis abaixo, 

mantendo a designação original, não traduzida: 

 

- Revaluation 

Variável que assume o valor 1 se a empresa tiver reavaliado elementos do activo 

imobilizado e o valor 0 nos casos em que não houve qualquer reavaliação. 

 

- Leverage 

Rácio do Passivo total sobre o Activo total. Trata-se de um rácio de estrutura ou 

endividamento. É de esperar que empresas com maiores passivos tenham propensão a 

reavaliar os seus activos. Sabemos que leverage é igual a 1 menos a autonomia financeira. 

 

- Concentração 

Concentração accionista pelos proprietários. Não temos qualquer expectativa acerca desta 

variável. 
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- Financing 

Rácio do somatório do Capital Próprio com o Passivo de financiamento sobre o Activo. É 

de esperar que um aumento no financiamento das empresas, incluindo por aumento de 

capital, seja acompanhado por um aumento das reavaliações. 

 

- Financing requirement 

Considerando o valor da Variação dos Fluxos de Caixa e Equivalentes, esta variável 

assume o valor 1 se for negativa e 0 se é positiva ou nula.  

 

- Capital intensity 

Rácio de Activo Imobilizado sobre o total do Activo. O sentido desta variável pode ser 

positivo ou negativo, dependendo, por exemplo, do tipo de capital da empresa. Seria 

interessante se nos fosse possível controlar outros efeitos, caso existe-se informação 

disponível sobre a natureza e/ou anos de aquisição dos imobilizados. 

 

- Export 

Rácio das Volume de Negócios para o exterior sobre o total do Volume de Negócios. 

Reflecte as oportunidades de investimento das empresas. Variável incluída na investigação 

de Missonier-Piera (2007) por nós utilizada no sentido de aferir da exposição aos mercados 

externos das empresas. É de esperar que quanto maior a oportunidade de investimento, 

maior a propensão para reavaliar. 

 

- Book to Market 

Rácio do Capital Próprio sobre o Valor de Mercado (mercado de capitais). Usado para 

capturar outros factores motivadores, neste caso a influência na cotação das acções. É de 

esperar um aumento do valor das cotações quando a empresa realiza reavaliações. 

 

- ROA 

Rácio dos Resultados Correntes sobre o Activo. É de esperar que empresas de maior 

dimensão – com maior rendibilidade dos seus activos – reavaliem os activos para diminuir 

os resultados. A motivação pode ser de várias ordens, nomeadamente, política – não 
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apresentar resultados elevados – ou táctica – influenciar o processo de negociação salarial 

com os sindicatos. 

 

- Market 

Valor de mercado da empresa calculado pelo número de acções em circulação a multiplicar 

pelo seu valor de mercado a 31 de Dezembro. Espera-se um aumento no valor de mercado 

quando o gestor opta por reavaliar. 

 

 

 

5.5. Caracterização da amostra e recolha de dados 
 

Neste ponto apresentamos os critérios subjacentes à definição da amostra. 

 

Para verificar o nosso objectivo principal seleccionamos uma amostra das empresas com 

títulos admitidos à negociação no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisboa. 

 

No início do estudo empírico pretendíamos um horizonte temporal alargado22 na análise 

das demonstrações financeiras consolidadas23 das empresas seleccionadas para que os 

dados obtidos fossem conclusivos, no entanto, implicaria um número de empresas bastante 

reduzido, o que não se compadecia com o principal objectivo delineado, uma vez que 

inviabilizaria a realização de testes estatísticos; o estudo estatístico exige um número de 

observações razoável. Em anexo, apresentamos as empresas que constituem o universo da 

nossa amostra (Anexo B). 

 

Procuramos formar uma amostra que permitisse incluir o maior número de empresas 

durante o maior período de tempo possível, em função da sua permanência da cotação dos 

seus valores mobiliários em bolsa. 

                                                           
22 De acordo com a literatura analisada retiramos a necessidade de os estudos sobre o comportamento das 
variáveis serem efectuados em períodos temporais alargados (Easton et al., 1993; Barth et al., 1998; Black et 
al., 1998). 
23 A utilização das contas consolidadas permite-nos obter informação relativa a um grupo mais vasto de 
empresas. Nas contas consolidadas são considerados os procedimentos relativos diferentes práticas na 
preparação da informação financeira na maioria das empresas incluídas nos perímetros de consolidação. 
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Na constituição da amostra de empresas foram respeitadas as seguintes condições: tratar de 

empresas cuja principal actividade não é financeira, seguradora ou similar, onde a 

regulamentação é muitas vezes específica ao sector; que no período de análise, as empresas 

tenham estado, pelo menos, cinco anos cotadas; existirem relatórios e contas anuais 

publicadas e disponíveis; e, a não ocorrência de alterações significativas nas empresa 

durante o período em estudo. 

 

Face às restrições impostas por estes pressupostos apenas foi possível obter uma amostra 

de trinta e três empresas para o período de 2003 a 2006. Por se tratar de um reduzido 

número de empresas criamos um painel com todos os dados das variáveis obtidas ao longo 

do período de tempo considerado. Desta forma, obtivemos 132 observações. 

 

Os dados utilizados no desenvolvimento do estudo, foram recolhidos dos relatórios e 

contas depositados na bolsa de valores mobiliários nacional (biblioteca da Euronext Lisboa 

e sistema de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - 

www.cmvm.pt) ou disponibilizados pelas empresas (encadernações e respectivos sites na 

Internet), das publicações anuais24 da bolsa, dos boletins diários de cotações e do histórico 

das demonstrações financeiras das empresas analisadas recolhido no site da Reuters25. 

 

A base de dados foi organizada inicialmente em folha de Excel e posteriormente no 

programa de tratamento estatístico StataSE10, com a informação necessária à mensuração 

das variáveis utilizadas na análise das motivações do gestor em optar por reavaliar. Os 

valores retiraram-se das demonstrações financeiras e respectivos anexos.  

 

 

 
                                                           
24 Estas publicações apresentam um resumo da situação económica e financeira das sociedades com acções 
admitidas no Mercado de Cotações Oficiais e no Segundo Mercado e sintetizam o comportamento bolsista 
dos valores mobiliários. São reunidos elementos que caracterizam as sociedades, tais como, data de admissão 
em bolsa, identificação do representante para as relações com o mercado, composição do conselho de 
administração, principais ocorrências, breve caracterização do exercício e perspectivas futuras, 
demonstrações financeiras, indicadores de liquidez, de mercado e económico-financeiros.  
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5.6. Metodologia e procedimentos estatísticos 
 

Na linha dos anteriores argumentos, propomos definir um modelo de regressão logística 

composto por todas as variáveis que definimos relativas às motivações para a opção de 

proceder a reavaliações ou não pelas empresas. 

 

Desta forma, as regressões analisadas basearam-se nas seguintes variáveis:  

 

      REV – (Revaluation): variável dummy reavaliações que assume o valor 1 ou 0 

consoante a empresa registe reavaliações recentes ou não, respectivamente. 

 

     LEVERAGE – (Leverage) 

 

     CONCENTR – (Concentração) 

 

     CAPBOLS – (Market) 

 

     ROA – (ROA) 

 

     BOOKTOMARK – (Book to Market) 

 

     CAPEXP – (Export) 

 

     CAPINTENS – (Capital intensity) 

 

     FINANREQ – (Financing requirement) 

 

     FINANCING – (Financing) 

      

                                                                                                                                                                                
25 A Reuters reúne nas suas bases de dados (http://xtra.session.rservices.com/) o histórico de informação 
económica e financeira relevante para a análise das empresas e tomada de decisão de um período de anos 
significativo e é utilizado por grande parte dos profissionais que operam no mercado mobiliário.   



 

67 

As variáveis explicativas do modelo compreendem índices utilizados para caracterizar a 

situação económica e financeira das empresas, calculados a partir das suas demonstrações 

financeiras. 

 

O modelo proposto neste estudo tem por fundamento a relação entre a situação económica 

e financeira da empresa e a ocorrência de reavaliações.  

 

Os indicadores utilizados compreendem indicadores de liquidez, rendibilidade da 

actividade e estrutura de capitais. 

 

A regressão logística é semelhante à regressão linear e é utilizada na presença de uma 

variável resposta dependente binária (resultado possível dicotómica). Quando 

identificamos uma variável binária, no nosso estudo, com dois resultados possíveis 1 ou 0, 

não podemos usar a regressão linear, por não conseguirmos interpretar valores previstos 

que não sejam 1 ou 0. 

 

A regressão logística, ou análise logit, é uma técnica de análise multivariada, tendo por 

objectivo gerar uma função matemática cuja resposta permita estabelecer a probabilidade 

de uma observação pertencer a um grupo previamente determinado, em razão do 

comportamento o conjunto de variáveis independentes. Os coeficientes estimados pelo 

modelo de regressão indicam a importância de cada variável independente para a 

ocorrência do evento. 

 

Este tipo de regressão apresenta algumas vantagens relativamente à regressão linear, 

principalmente, devido às suas suposições iniciais serem menos rígidas. 

 

Outro aspecto que favorece a utilização da regressão logística é que os seus resultados 

podem ser interpretados em termos de probabilidade. 

 

Existe, na regressão logística, uma transformação na variável dependente, que é convertida 

numa razão de probabilidades e posteriormente numa variável de base logarítmica 

(transformação logística). 
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Por se tratar de uma regressão de natureza não linear, na transformação da variável 

dependente, os coeficientes são estimados pelo método da máxima verossimilhança. Por 

este método retiramos a relação entre a variável independente e a variável dependente.  

 

Em vez de prever a variável dependente prevemos a probabilidade de ser classificado na 

categoria 1=iY  ou 0=iY . Desta forma consegue-se a função probabilidade abaixo: 

ii pYP == )1(    e     ii pYP −== 1)0(  

ii y
i

y
iii pppYf −−= 1)1();(       i=1,…, n 

 

A resposta média, quando uma variável resposta é uma variável binária (1 ou 0), representa 

sempre a probabilidade de 1=iY , para o nível da variável independente26 iX .   

 

Se considerarmos o modelo de regressão linear simples: 

 

iiii XY εββ ++= 0  

 

Em que iY representa a variável dependente, iβ os coeficientes de regressão, iX as 

variáveis independentes incluídas e iε o erro aleatório27. 

  

A resposta esperada é fornecida por  iii XYE ββ += 0)( . 

 

Na regressão logística, a probabilidade de ocorrência de um evento pode ser estimada 

directamente, podendo escrever-se: 

 

 
ii Xe

YP ββ ++
==

01
1)1(    

 

                                                           
26 Conforme Murteira (1993: 141). 
27 A componente erro significa que mesmo que o modelo tenha um bom poder explicativo, deve minimizar-
se que incorra em um. São variáveis aleatórias, independentes com distribuição normal de média zero 

)0)(( =iE ε e variância constante ))(( 2σε =iVar . 
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Considerando determinada combinação de coeficientes e variando os valores das variáveis 

X, observa-se que a curva logística tem comportamento de probabilidade formato S. Esse 

formato dá à regressão logística elevado grau de generalidade. Assim: 

 

Se  +∞>−+ ii Xββ 0 , então 1)1( >−=iYP ; 

 

Se  −∞>−+ ii Xββ 0 , então 0)1( >−=iYP . 

 

Desta forma, como se pode estimar a probabilidade de ocorrência de um evento, pode 

estimar-se a probabilidade de não ocorrência por diferença: )1(1)0( =−== ii YPYP . 

 

Na utilização da regressão logística, a principal suposição é a de que o logaritmo da razão 

entre as probabilidades de ocorrência e não ocorrência do evento é linear: 

 

ii X

i

i e
YP
YP ββ +=
=
=

0

)0(
)1(

 

 

e, por conseguinte,  ii
i

i X
YP
YP

ββ +=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=
=

0)0(
)1(

ln  

 

Por tal, ao interpretar os coeficientes da regressão logística, optamos por interpretar βe  e 

não directamente o β . 

 

Com o propósito de verificar se as variáveis do modelo realmente o são, foram efectuadas 

análises pelo método Stepwise28. 

 

Alguns problemas surgem quando a variável é binária: ocorre a não normalidade dos erros; 

heterocedasticidade de variâncias e uma restrição na resposta da função. 

 

                                                           
28 Conforme Pestana e Gageiro (2005: 271). 
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Para determinarmos a correlação entre as variáveis, determinamos o coeficiente R de 

Pearson, permitindo-nos presumir a existência de associação entre as variáveis de forma a 

ser possível aplicar o modelo de regressão logística. 

 

Iniciamos o estudo, com a análise à relação entre as variáveis independentes e a 

probabilidade de uma empresa optar por realizar reavaliações. 

 

O objectivo é saber quais as variáveis independentes influenciam o resultado (variável 

dependente) e usá-las numa equação para prever o resultado numa empresa à custa das 

variáveis independentes. 

 

Neste sentido, o nosso modelo de regressão logística é representado do seguinte modo 

(figurando entre parêntesis o sinal esperado da relação com a opção de reavaliar): 

 

 

 

  (+)        (?)   (+)        (+)  (+) 

 

 

  

(+)  (?)     ( +)   (+) 

 

 

 

5.7. Análise e discussão dos resultados 
 

Na secção que se segue, expomos a análise à estatística descritiva das variáveis obtida pelo 

tratamento dos dados recolhidos na nossa base de dados, bem como, a análise aos 

resultados retirados da regressão logística proposta.   

 

 

++++++= BOOKTOMARKROACAPBOLSCONCENTRLEVERAGEY 54321 βββββα

FINANCINGFINANREQCAPINTENSCAPEXP 9876 ββββ +++
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5.7.1. Estatística descritiva 
 

O Quadro n.º 1 apresenta o resumo da estatística descritiva da amostra, no período de 2003 

até 2006, para as variáveis utilizadas na análise dos factores explicativos do exercício da 

opção em reavaliar pelo gestor. 

 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
rev 132 0,8182 0,3872 0,0000 1,0000 

leverage 132 0,7387 0,1804 0,4230 1,5842 
concentr 131 0,6842 0,2028 0,2115 0,9702 
capbols 132 2.433.464 9.749.573 2.580 103.000.000 

roa 132 0,0028 0,0941 -0,5743 0,2463 
booktomark 132 0,7830 1,2076 -5,4178 5,7804 

capexp 126 0,3454 0,3754 0,0000 2,3031 
capintens 132 0,3574 0,1942 0,0082 0,7791 
finanreq 132 0,4167 0,4949 0,0000 1,0000 

financing 132 0,2415 0,1782 -0,5842 0,5770 
 
 
Notas: rev (representa a opção de reavaliar ou não); leverage (Passivo/Activo); concentr (concentração); 
capbols (n.º acçõesxcotação); roa (R.Corr./Activo); booktomark (CP/Valor de Mercado); capexp (Vendas 
Exterior/Volume Negócios); capintens (Imobilizado/Activo); finanreq (fluxos de caixa e equivalentes); 
financing ([CP+P.Financ.]/Activo). 
 

Quadro n.º 1 – Estatística descritiva das variáveis 
 

A análise ao conteúdo do referido quadro permite-nos verificar que 81,82% das empresas 

realizaram reavaliações do seu activo imobilizado no período considerado. 

 

A média da variável leverage é de 73,87%, o que sugere que o rácio de Passivo sobre o 

Activo da maioria das empresas é elevado. A máxima observada é de 1.5842. Tal deve-se 

ao facto de em 5 observações as empresas registarem Capitais Próprios negativos.   

 

Em relação ao reconhecimento pelo mercado bolsista do valor da empresa, considerando 

para o efeito a cotação das acções, retiramos que a média das empresas tem um capbols 

(n.º de acções x cotação) de 2.433.464 milhares de euros (m.e.), com um mínimo de 2.580 

m.e. e um máximo de 102.944.189 m.e..   
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Relativamente ao rácio dos resultados correntes sobre o activo, a nossa variável roa, 

podemos retirar que na média da amostra as empresas tem uma rendibilidade do activo de 

0.28%.  

 

O interesse da gestão das empresas é de que com um mínimo de activos (imobilizados e 

circulantes) seja gerado o maior resultado possível. É um rácio importante na definição da 

estrutura de capitais ou endividamento da empresa, no sentido de permitir aferir se um 

aumento do endividamento aumenta ou diminui a rendibilidade dos capitais próprios.      

 

A variável booktomark obtida pela divisão dos capitais próprios pelo valor da empresa no 

mercado apresenta uma média de 78.30%. De referir que em 132 observações do painel, 

existem cinco dados negativos, isto é, cinco observações com valor de capitais próprios 

negativo. 

 

O rácio Vendas para o Exterior sobre o Volume Negócios, a nossa variável capexp, é um 

rácio que nos permite aferir das oportunidades de investimento.  

 

Do conjunto de observações registamos percentagens baixas. Em média, as vendas para o 

exterior representam 34.54%. das vendas totais. De referir, que apesar da média baixa 

existem duas observações em que é de 100%.   

 

Para o período em análise a variável capintens (Imobilizado/Activo) regista uma média de 

35.74%. Com um máximo de 77.91% e um mínimo de 0.82% este coeficiente é o peso que 

o imobilizado tem no total do activo. Quando uma empresa reavalia aumenta esta 

percentagem reforçando as garantias a eventuais financiamentos. 

 

Tendo em consideração os valores de fluxos de caixa e equivalentes das empresas da 

amostra para o período de 2003 a 2006, 41.67% apresentam fluxos de caixa e equivalentes 

negativos. Esta variável também é dicotómica como a variável resposta rev, podendo 

assumir 0 ou 1.  
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Por último, o rácio referente a estrutura de endividamento, a variável financing 

([CP+P.Financ.]/Activo), apresenta uma média de 24.15% 

 

 

 

 5.7.2. Resultados da regressão logística 
 

Os resultados do modelo de regressão logística, expostos no Quadro n.º 2, indicam que 

60,06% da variabilidade da variável dependente (opção em reavaliar) é explicada pelas 

variáveis independentes incluídas no modelo.  

 

O coeficiente de determinação (R²) baseou-se na menor função logarítmica likelihood 

ratio, determinado pelo método Nagelkerke R Square29, de forma a cobrir todo o intervalo 

de 0 a 1, sendo o que se aproxima mais do R². O Pseudo-R² mede o grau de correlação e a 

direcção das variáveis e quanto mais próximo estiver de 1, maior é a capacidade predictiva 

do modelo. 

 

O método de selecção das variáveis stepwise pelo menor likelihood baseou-se no algoritmo 

que a valia a importância de cada variável independente e as inclui ou exclui do modelo 

segundo determinada regra. A importância de cada variável é definida em termos da 

medida de significância estatística do seu coeficiente. 

 
 

                                                           
29 O coeficiente de determinação R² de Cox & Snell tinha o inconveniente de não atingir 1, pelo que a versão 
de Nagelkerke modificou o coeficiente e já atinge o valor 1 (Pestana e Gageiro (2005: 291). 
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Note: 0 failures and 1 success completely determined.
                                                                              
       _cons       -60.75   17.48712    -3.47   0.001    -95.02413   -26.47587
   financing     50.10049   16.14604     3.10   0.002     18.45483    81.74616
    finanreq    -.2245397   .8258535    -0.27   0.786    -1.843183    1.394103
   capintens     3.897619   2.189064     1.78   0.075    -.3928666    8.188105
      capexp     5.560605   2.701386     2.06   0.040     .2659853    10.85522
  booktomark     2.403927   .7579586     3.17   0.002      .918355    3.889498
         roa     .6773008   5.472394     0.12   0.901    -10.04839      11.403
     capbols     9.00e-08   9.25e-08     0.97   0.331    -9.14e-08    2.71e-07
    concentr    -.9813914   2.642764    -0.37   0.710    -6.161114    4.198331
    leverage     64.65746   18.14694     3.56   0.000     29.09012    100.2248
                                                                              
         rev        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -23.229612                       Pseudo R2       =     0.6006
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2( 9)      =      69.86
Logistic regression                               Number of obs   =        125

Iteration 6:   log likelihood = -23.229612
Iteration 5:   log likelihood = -23.229808
Iteration 4:   log likelihood = -23.258945
Iteration 3:   log likelihood = -23.709761
Iteration 2:   log likelihood = -25.871755
Iteration 1:   log likelihood = -31.796282
Iteration 0:   log likelihood = -58.159197

 
Notas: rev (representa a opção de reavaliar ou não); leverage (Passivo/Activo); concentr (concentração); 

capbols (n.º acçõesxcotação); roa (R.Corr./Activo); booktomark (CP/Valor de Mercado); capexp (Vendas 

Exterior/Volume Negócios); capintens (Imobilizado/Activo); finanreq (fluxos de caixa e equivalentes); 

financing ([CP+P.Financ.]/Activo). 

 
Quadro n.º 2 – Resultados da regressão logística. 

 

O LR chi2(9) é um teste Qui-Quadrado que evidencia a qualidade do ajustamento entre o 

número de casos observados e previstos pelo modelo para as duas categorias da variável 

dependente, pelo que um bom ajustamento é indicado pela não sujeição da hipótese nula de 

existência de diferenças entre os valores observados e os previstos pelo modelo, isto é, por 

um teste não significativo (p>.05).  

 

Deste modo, um teste Qui-Quadrado com um p-value=0.0000, permite-nos concluir que 

existem correlações estatisticamente significativas com níveis de significância inferiores a 

0.0130. Quanto menor o nível de significante o valor é menos provavelmente um extremo 

em relação ao valor crítico. 

 

O ajustamento geral do modelo, isto é, quantificar o seu poder explicativo, são calculados 

os denominados coeficientes determinação ou 2R . Na regressão logística, estes 

                                                           
30 Pestana e Gageiro (2005: 290).  
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coeficientes recebem a denominação de “Pseudo 2R ”. Conforme o Quadro n.º 2 obtivemos 

um “Pseudo 2R ” de 0.6006, pelo que consideramos um bom coeficiente. 

 

Na equação de regressão logística foram calculados os coeficientes de regressão para 

verificar o efeito ou poder de discriminação de cada uma das variáveis independentes em 

relação à variável dependente rev. No nosso estudo, probabilidade de a empresa realizar 

reavaliações recentemente. 

 

Conforme referido anteriormente, o cálculo dos coeficientes do modelo é feito através da 

maximização da função de verossimilhança31 que calcula a probabilidade de ocorrência do 

evento. Sendo este procedimento equivalente a minimizar a função logaritmo da 

verossimilhança.  

 

Pretendemos verificar o poder de ajustamento da equação, ou seja, verificar quanto as 

variáveis independentes explicam a variável dependente. Pretendemos quantificar a 

influência das variáveis independentes sobre a variável dependente. Quanto menor o 

logaritmo da verossimilhança maior o ajustamento do modelo32. 

 

Os coeficientes negativos das variáveis concentr – (Concentração) e finanreq – (Financing 

requirement) sugerem que evoluem em direcção contrária à variável resposta.  

 

No caso da variável finanreq – (Financing requirement) o sinal obtido foi contrário ao 

esperado. 

 

Os valores de P (p-value) para as variáveis leverage, booktomark, capexp e financing são 

menores que o nível de significância (0.05) pelo que a hipótese nula é descartada nestes 

quatro casos. Podemos considerar que há evidências de que estas variáveis influenciam a 

opção de reavaliar pelo gestor, ou seja, fazer parte do modelo. 

 
                                                           
31 Nos modelos de regressão linear os coeficientes de regressão são normalmente calculados através da 
minimização da função de erro quadrático, mais conhecido pelo método dos Mínimos Quadrados.   
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A variável capintens, aceitando o teste significativo (p<0.10), com o nível de significância 

igual a 0.075, podemos considerar que esta variável independente também influencia a 

variável resposta.   

 

Por outro lado, o valor de p-value associado à estatística z do teste de Wald é igual ao teste 

da razão de verossimilhança entre o modelo incluindo somente a constante e o modelo 

incluindo a variável REV (chi2(9)=69,86). O teste da razão de verossimilhança baseado na 

estatística deviance (desvio) do modelo permite-nos averiguar se os coeficientes são iguais 

a zero.  

 

O teste z juntamente com os p-values que lhe estão associados permitem aferir a 

significância dos coeficientes da regressão logística sugerindo que algumas variáveis 

examinadas no presente estudo são importantes na identificação da probabilidade do gestor 

optar por reavaliar os activos imobilizados da empresa. 

 

Consideramos que os resultados do teste z nos permite também aferir da significância 

quando forem inferiores a 2. 

 

Assim, depois de calcular os coeficientes, o passo seguinte consistiu em determinar se as 

variáveis independentes são associadas significativamente à variável de resultado. 

 

Os resultados sugerem que quanto maior leverage maior a probabilidade de o gestor 

realizar reavaliações.  

 

Consistente com a hipótese H0, este resultado indica que as empresas utilizam a opção de 

reavaliar o seu activo imobilizado motivadas pela melhoria do rácio do Passivo total sobre 

o Activo total. Esta análise vem no sentido da anterior literatura apresentada.  

 

O coeficiente da variável booktoMark é positivo e estatisticamente significativo, sugerindo 

que quanto maior o rácio do Capital Próprio sobre o Valor de Mercado (n.º de acções x 

                                                                                                                                                                                
32 Um modelo com bom ajustamento terá um valor baixo para a função do logaritmo de verossimilhança, 
sendo que o valor mínimo é 0. Um modelo com ajustamento perfeito terá como resposta um valor de 
verossimilhança igual a 1. 
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cotação) maior é a opção de reavaliar. Neste caso, podemos captar outro factor motivador, 

a influência na cotação das acções. 

 

A variável capexp também se mostra estatisticamente significativa, com p<.05 (0.04). 

Neste caso, quanto maior o volume de negócios para o exterior sobre o volume de negócios 

maior a propensão para que a nossa variável resposta assuma o valor 1, isto é, a empresa 

procedeu a reavaliações recentemente. O sinal obtido nesta variável independente é 

positivo, confirmando as nossas expectativas. 

 

Apesar da significância 0.075 (p<0.10) no teste à variável capintens podemos considerar 

também que quanto maior o rácio do Activo Imobilizado sobre o total do Activo maior a 

probabilidade de a empresa ter reavaliado. O sinal obtido é positivo.  

 

Relativamente ao coeficiente da variável financing é positivo, confirmando as nossas 

expectativas, e estatisticamente significativo. Quanto maior o rácio do somatório do 

Capital Próprio com o Passivo de financiamento sobre o Activo total maior a probabilidade 

de reavaliar o activo imobilizado. Um aumento no financiamento das empresas, incluindo 

aumento de capital, é acompanhado pela realização das reavaliações recentemente. 

 

Do resumo acima no Quadro n.º 2, os resultados sugerem que as variáveis concentr, 

capbols, roa, financing não têm impacto na opção do gestor proceder a reavaliações. 

 

Os coeficientes obtidos da regressão encontram-se nos intervalos de confiança 

apresentados no Quadro n.º 2. 
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5.7.3. Validação do modelo 
 

A validação do modelo pode efectuar-se através de novos dados (uma nova amostra), ou 

uma amostra reservada dos dados, de forma a ser usada para verificar se o mesmo modelo 

pode ser usado com estes dados novos, se os coeficientes de regressão e os erros padrão 

são similares, e se seriam obtidas as mesmas conclusões. 

 

Na construção do modelo é fundamental, antes de retirar conclusões, comprovar que o 

modelo alcançado se ajusta efectivamente aos dados utilizados para estimá-lo. 

 

No Quadro n.º 3 incluímos dummies para cada ano de forma a permitir retirar o efeito da 

variável temporal. 

 

Note: 0 failures and 1 success completely determined.
                                                                              
       _cons    -70.79192   19.71412    -3.59   0.000    -109.4309   -32.15296
  _Iano_2006    -.0799275   1.341157    -0.06   0.952    -2.708546    2.548691
  _Iano_2005     1.042933   1.178892     0.88   0.376    -1.267653    3.353518
  _Iano_2004     2.419531   1.494153     1.62   0.105    -.5089552    5.348016
   financing     56.36113   17.38557     3.24   0.001     22.28604    90.43623
    finanreq     .2706729   .9621102     0.28   0.778    -1.615028    2.156374
   capintens     4.224916   2.264487     1.87   0.062    -.2133963    8.663228
      capexp     5.666642   2.599917     2.18   0.029     .5708974    10.76239
  booktomark     2.942582   1.004821     2.93   0.003      .973169    4.911994
         roa    -.4562049   6.597549    -0.07   0.945    -13.38716    12.47475
     capbols     1.39e-07   1.04e-07     1.34   0.179    -6.38e-08    3.42e-07
    concentr    -1.335133   2.846778    -0.47   0.639    -6.914716    4.244449
    leverage     74.90305   20.61076     3.63   0.000      34.5067    115.2994
                                                                              
         rev        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -21.114548                       Pseudo R2       =     0.6370
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2( 12)     =      74.09
Logistic regression                               Number of obs   =        125

Iteration 7:   log likelihood = -21.114548
Iteration 6:   log likelihood = -21.114549
Iteration 5:   log likelihood = -21.116125
Iteration 4:   log likelihood = -21.199644
Iteration 3:   log likelihood = -21.941309
Iteration 2:   log likelihood = -24.665008
Iteration 1:   log likelihood = -31.215144
Iteration 0:   log likelihood = -58.159197

 
Notas: rev (representa a opção de reavaliar ou não); leverage (Passivo/Activo); concentr (concentração); 

capbols (n.º acçõesxcotação); roa (R.Corr./Activo); booktomark (CP/Valor de Mercado); capexp (Vendas 

Exterior/Volume Negócios); capintens (Imobilizado/Activo); finanreq (fluxos de caixa e equivalentes); 

financing ([CP+P.Financ.]/Activo).  
 

Quadro n.º 3 – Resultados da regressão logística com dummys ano. 
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Do modelo de regressão logística exposto, podemos concluir dos resultados que 74,09% da 

variabilidade da variável resposta é explicada pelas variáveis independentes incluídas no 

modelo, com correlações estatisticamente significativas com p-value=0.0000.  

 

As variáveis, relativamente ao nosso modelo, revelaram-se com o mesmo sentido, e com 

níveis de significância idênticos. 

 

As variáveis introduzidas relativamente aos anos 2004, 2005 e 2004, não possuem níveis 

de significância aceitáveis (p.<0.10).     

 

Para avaliar a capacidade de previsão do modelo construímos a matriz de classificação 

para mostrar a quantidade de empresas classificadas correcta e incorrectamente pelo 

modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro n.º 4 – Matriz de classificação do modelo. 
 

Conforme demonstra a matriz no quadro, o nível de acerto do modelo desenvolvido é 

elevado, 93.60%. 

 

Do grupo de empresas que reavaliaram os seus activos imobilizados recentemente, 101 

empresas foram classificadas correctamente e 6 classificadas incorrectamente, o que 

representa uma taxa de acerto de 98.06%. Em relação ao grupo de empresas que não 

                                                  
Correctly classified                        93.60%
                                                  
False - rate for classified -   Pr( D| -)    11.11%
False + rate for classified +   Pr(~D| +)     5.61%
False - rate for true D         Pr( -| D)     1.94%
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    27.27%
                                                  
Negative predictive value       Pr(~D| -)    88.89%
Positive predictive value       Pr( D| +)    94.39%
Specificity                     Pr( -|~D)    72.73%
Sensitivity                     Pr( +| D)    98.06%
                                                  
True D defined as rev != 0
Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total           103            22           125
                                                  
     -               2            16            18
     +             101             6           107
                                                  
Classified           D            ~D         Total
                       True         

Logistic model for rev
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reavaliaram, existem 16 classificações correctas e 2 incorrectas, o que corresponde a uma 

taxa de acerto de 88.89%. 

 

O erro de classificar uma empresa que não reavalia como empresa que reavalia foi de 

11.11%, e o erro de classificar uma empresa que reavalia em empresa que não reavalia, foi 

de 5.61%. 

 

Posteriormente, estimamos o modelo dinâmico com efeitos fixos e efeitos aleatórios, no 

termo independente, por intermédio do estimador LSDV (Least Square Dummy-Variable), 

apresentando-os do mesma forma que o modelo inicial. 

 

O modelo de efeitos fixos pretende controlar os efeitos das variáveis omitidas que variam 

entre empresas e permanecem constantes ao longo do tempo. Para isso, supõe que o 

coeficiente varia de empresa para empresa mas é constante ao longo do tempo. Os 

parâmetros resposta são constantes para todas as empresas e em todos os períodos de 

tempo. Assim, todas as diferenças de comportamento entre as empresas são captadas pelo 

seu coeficiente. 

 

Quando falamos em modelos de efeitos fixos, tratamos de modelos cujos coeficientes 

podem variar de empresa para empresa ou no tempo, ainda que permaneçam como 

constantes fixas, logo, não aleatórias.  

 

No modelo de efeitos fixos a equação apresenta uma variável binária para cada empresa. 

   

O modelo de efeitos aleatórios possui as mesmas suposições do modelo de efeitos fixos, 

isto é, o coeficiente varia de empresa para empresa, mas ao longo do tempo, e os 

parâmetros resposta são constantes para todas as empresas em todos os períodos de tempo. 

 

A diferença entre os dois modelos refere-se ao tratamento do coeficiente. O modelo de 

efeitos fixos trata os coeficientes como parâmetros fixos e o modelo de efeitos aleatórios 

trata os coeficientes como variáveis aleatórias. 
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Para o efeito, utilizamos a nossa amostra considerando variáveis dummies definidas para os 

sectores de actividade. 

 

Definimos como grupos os sectores de actividade: Industria, Serviços, Construção Civil e 

Infra-estruturas. 

 

A variável dependente no nosso modelo assume o valor 1 quando a empresa tem 

reavaliações recentes e 0 quando não tem. 

    

  Logit Logit 
 Fixed-effects Random-effects 
  Std. Err.  Std. Err. 
leverage 68.422*** [19.288] 64.657*** [18.147] 
concentr -1.152 [2.7179] -0.981 [2.643] 
capbols 0.000 [0.000] 0.000 [0.000] 
Roa  -0.377 [6.318] 0.677 [5.472] 
Booktomark 2.693*** [0.946] 2.404*** [0.758] 
Capexp 5.197** [2.4930] 5.561** [2.701] 
Capintens 3.793* [2.152] 3.898* [2.189] 
Finanreq 2471 [0.910] -0.225 [0.826] 
Financing 51.479*** [16.277] 50.100*** [16.146] 
Constante       

Observações 125 125 
* Significante a 10%; ** Significante a 5%; *** Significante a 1% 
 

Notas: rev (representa a opção de reavaliar ou não); leverage (Passivo/Activo); concentr (concentração); 

capbols (n.º acçõesxcotação); roa (R.Corr./Activo); booktomark (CP/Valor de Mercado); capexp (Vendas 

Exterior/Volume Negócios); capintens (Imobilizado/Activo); finanreq (fluxos de caixa e equivalentes); 

financing ([CP+P.Financ.]/Activo). 
 

Quadro n.º 5 – Modelo logístico de efeitos fixos e de efeitos aleatórios. 
 

Para os testes dos efeitos fixos e aleatórios utilizamos os quatro anos em análise: 2003, 

2004, 2005 e 2006. 

 

A variável grupo escolhida foi o ano.  
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Dos resultados obtidos retiramos que as variáveis explicativas com os níveis de 

significância exigida (p.<0.10) continuam a ser: leverage, booktomark, capexp, capintens e 

financing. 

 

Conforme os resultados, concluímos que o modelo ajusta-se bem pela análise do p-value.  

 

A equação pode escrever-se com as variáveis independentes estatisticamente significativas 

mencionadas. 

 

Uma das vantagens dos modelos que incluem os efeitos aleatórios relativamente aos 

modelos de efeitos fixos é a redução do desvio padrão. Com o ajustamento do modelo 

incluindo apenas efeitos fixos, por exemplo, a variável leverage registou um desvio padrão 

de 19.288. Com a inclusão de efeitos aleatórios, esse desvio padrão sofreu uma redução de 

18.147, isto é, uma diminuição de 5.92% aproximadamente. 
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5.8. Resumo e conclusões do estudo empírico 
 

Na decisão do gestor proceder à reavaliação do activo imobilizado das empresas cotadas na 

Euronext Lisboa podem identificar-se motivações com algum relevo.  

 

Neste capítulo, são testados empiricamente os dados que nos permitem aferir algumas 

dessas motivações, tendo por base a revisão de literatura anterior. 

 

Assim, utilizando as observações das empresas da nossa amostra, referentes ao período de 

2003 a 2006, testamos a probabilidade de se realizarem reavaliações decorrente dos 

factores explicativos, bem como, o impacto das respectivas variáveis.  

 

Definido e testado o modelo de regressão logística que propusemos no presente estudo 

analisar, retiramos algumas conclusões a registar. 

  

Concluímos, tal como os autores Easton et al. (1993) e Barlev et al. (2007), que os gestores 

nacionais utilizam as reavaliações em empresas com menores níveis de autonomia 

financeira33, sugerindo a sua utilização para melhoria da imagem da estrutura financeira e 

permitindo, por exemplo, a obtenção de maior financiamento externo. 

 

No grupo onde incluíam Portugal, Barlev et al. (2007) registaram influência da estrutura de 

capitais, e relativamente à variável de financiamento os autores não conseguiram 

resultados com significância. 

 

Embora admitindo a interpretação complexa que o rácio book to market pode sofrer, 

conforme os resultados obtidos, o presente estudo suporta as nossas expectativas. Isto é, o 

valor de mercado pode responder aos “sinais” da informação financeira relativamente a 

reavaliações.  

 

                                                           
33 Leverage = (1-autonomia financeira) e a autonomia financeira é igual aos capitais próprios a dividir pelo 
total do activo. 
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Jaggi (2003) encontrou evidência que o mercado bolsista se alinha com as reavaliações, 

pela relação positiva existente entre estas e a cotação das acções.  

 

No mesmo sentido, Aboody et al. (1999) encontraram evidência que as reavaliações se 

relacionavam positivamente com a rendibilidade anual medida pelas cotações das acções. 

 

Os resultados obtidos sugerem também que as empresas que apresentam uma maior 

ligação ao exterior, considerando para o efeito o seu volume de negócios para o estrangeiro 

são empresas com maior probabilidade de optarem por realizar reavaliações do activo 

imobilizado. Reflectindo oportunidades de investimento, o gestor terá maior propensão em 

reavaliar.  

 

Na linha da investigação sobre os motivos económicos para as reavaliações, Missonier-

Piera (2007) encontrou também evidência de que um maior volume de exportações 

associava-se a maior probabilidade de a empresa realizar reavaliações.  

 

Relativamente à intensidade de capital, a colocação inicial de uma expectativa indefinida 

no sentido da definição da variável, decorre do facto de existirem na amostra empresas de 

diferentes grupos de actividade.  

 

No presente estudo recolhemos que as empresas com maior peso de Imobilizado sobre o 

Activo têm maior probabilidade em proceder a reavaliações. Podemos deduzir que as 

reavaliações têm grande impacto nos Capitais Próprios. Quando as empresas detém 

imobilizados elevados a sua necessidade de financiamento também poderá ser maior. O 

valor dos activos imobilizados funciona como colaterização (garantia) dos financiamentos 

a contrair. 

 

O estudo desenvolvido não está isento de críticas, pelo que é importante salientar o 

cuidado a ter na interpretação dos resultados obtidos, dadas algumas limitações subjacentes 

à amostra e metodologias utilizadas, das quais decorrem sugestões para o desenvolvimento 

de investigação futura mais exaustiva e complexa do tema. 
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Em primeiro lugar cumpre-nos destacar a reduzida dimensão da amostra.  

 

O universo das empresas com títulos admitidos à negociação bolsista em Portugal não é 

muito extenso e está constantemente a sofrer alterações, inviabilizando, por conseguinte, 

que se dilatasse o período da análise.  

 

Desta forma, uma possível extensão deste estudo a outros países permitiria maior robustez 

do modelo e outro tipo de análise comparativa, nomeadamente, entre países.  

 

No que concerne à metodologia, importa sublinhar os seguintes aspectos:  

 

i. A utilização de uma variável binária para identificar o comportamento da empresa 

relativamente à opção de reavaliar o seu activo imobilizado, embora a identifique, 

pode não identificar todas as empresas com intenção de o fazer. Isto é, os resultados 

obtidos podem sofrer alterações se a opção for mensurada em valor. Quando os 

esforços de uma empresa são bem ou mal sucedidos, a variável pode não permitir 

classificar a empresa como “reavaliadora”; 

 

ii. A análise da variável Book to Market, apesar de útil envolve rubricas contabilísticas 

nos Capitais Próprios susceptíveis de manipulação e juízos de valor na leitura e 

avaliação efectuada pelo próprio mercado de capitais; 

 

iii. O presente estudo não inclui algumas variáveis que a literatura considera 

importantes para explicar das motivações do gestor em optar por reavaliar, como o 

free-cash-flow e o interest, pela dificuldade na obtenção de todos os valores a 

incluir no seu cálculo. 

 

Em conformidade com o exposto, e no sentido de ultrapassar algumas das limitações 

enunciadas, em investigação futura seria interessante a realização de entrevistas a dois 

grupos de indivíduos: contabilistas e/ou revisores oficiais de contas para obter opinião 

sobre as práticas de reavaliação e gestores, a fim de obter melhor conhecimento acerca das 

suas motivações e dos instrumentos que utilizam para obter os seus objectivos. 
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Por outro lado, a utilização de valores relativos ao próprio ano poderá ser melhorada com a 

utilização de montantes relativos a anos anteriores, o que constitui uma oportunidade de 

investigação futura. 

 

Ainda assim, o presente estudo contribui para a melhoria do conhecimento sobre a 

temática.  

 

Pela aplicação inovadora do modelo de Barlev et al. (2007) à realidade nacional, 

permitindo um conhecimento mais profundo das motivações dos gestores aquando da 

realização de reavaliações. 

 

Por identificar um conjunto de motivações dos gestores que, estando alinhadas com o 

modelo supra referido, permitem compreender melhor as práticas das empresas nacionais. 

 

Finalmente, por identificar um conjunto de oportunidades de investigação futura. 
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Capítulo 6. – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 

 

 

6.1. Conclusões  
 

A literatura sublinha regularmente as manipulações da informação financeira pelos 

gestores das empresas, com vista a influenciar o valor percepcionado da empresa. 

 

Uma vertente da manipulação que tem recebido considerável atenção por parte da literatura 

é a das motivações do gestor na utilização das opções contabilísticas, existindo estudos, 

essencialmente no contexto internacional, que documentam evidência consistente dessas 

práticas discricionárias pelas empresas. 

 

A informação financeira obedece a um conjunto de características e princípios, 

regulamentados pela normalização nacional e internacional, na sua preparação no sentido 

de cumprir os requisitos necessários à tomada de decisão. A normalização influencia o 

conteúdo e a forma dos relatórios financeiros e a informação, neles contida. No entanto, a 

existência de alternativas de critérios utilizados na sua elaboração origina 

discricionariedade. 

 

A informação financeira publicada não reflecte muitas vezes os valores actuais, 

principalmente, valores actuais dos activos. A reavaliação contabilística de activos, para 

valores de mercado, funciona, neste contexto, como uma melhoria nessa informação. 

 

No entanto, é sublinhado ao longo da dissertação que a opção em reavaliar os activos 

imobilizados é vista por alguns autores como meio de comunicar informação privada ao 

mercado sobre expectativas futuras da empresa, enquanto que para outros constituem 

práticas que põem em perigo a utilidade da informação financeira, ao desvirtuar a imagem 

verdadeira e apropriada da empresa. 
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Os gestores pretendem maximizar o valor das empresas pelo que são incentivados a reduzir 

a assimetria de informação e a seleccionar técnicas financeiras que tornem os relatórios 

mais informativos aos investidores, reduzindo o custo de capital, aumentando, por 

conseguinte, a liquidez das acções. 

 

Sendo o objectivo principal desta dissertação identificar as motivações do gestor produtor 

da informação financeira em realizar reavaliações do activo imobilizado, tendo por base o 

modelo de Barlev et al. (2007), nas empresas cotadas no mercado bolsista português, 

Euronext Lisboa utilizamos os dados relatados nas demonstrações financeiras publicadas 

para o período de 2003 a 2006. 

 

Os resultados obtidos sugerem a utilização das reavaliações para melhoria da imagem da 

estrutura financeira e permitindo a obtenção de maior financiamento externo. 

 

Concluímos que os gestores nacionais utilizam as reavaliações em empresas com menores 

níveis de autonomia financeira, sugerindo a sua utilização para melhoria da imagem da 

estrutura financeira e permitindo, por exemplo, a obtenção de maior financiamento 

externo. 

 

O valor de mercado pode responder aos “sinais” da informação financeira relativamente a 

reavaliações, embora admitindo a interpretação complexa que o rácio book to market pode 

sofrer, conforme os resultados obtidos. 

 

As empresas que apresentam uma maior ligação ao exterior, considerando para o efeito o 

seu volume de negócios para o estrangeiro são empresas com maior probabilidade de 

realizarem reavaliações.  

 

Reflectindo oportunidades de investimento, o gestor terá maior propensão em reavaliar.  

 

As empresas com maior peso de Imobilizado sobre o Activo têm maior probabilidade em 

proceder a reavaliações. As reavaliações, nestas empresas, têm maior impacto nos Capitais 

Próprios.  
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As empresas que apresentam imobilizados de montante estrutural elevado possuem 

necessidades de financiamento também maiores. O valor dos activos imobilizados 

funciona como colaterização (garantia) dos financiamentos a contrair. 

 

Pese embora as suas limitações, consideramos que os resultados obtidos neste estudo 

podem ter implicações práticas, no sentido de, para os utilizadores das demonstrações 

financeiras e organismos reguladores, uma vez que fornecem evidência de que as empresas 

se servem da discricionariedade do gestor em optar por realizar reavaliações ou não do 

activo imobilizado.  

 

Com efeito, é importante que os stakeholders tenham conhecimento desta opção e seus 

efeitos, quando apoiam as suas avaliações, e consequente tomada de decisão, nas 

demonstrações financeiras.   

 

 

 

6.2. Limitações do estudo e questões em aberto para investigação futura 
 

Existem teorias comportamentais que apontam para manipulações da informação 

financeira, com diferentes objectivos, pelo gestor.  

 

As questões sobre as determinantes e as implicações das opções ou escolhas na preparação 

e divulgação de informação financeira têm motivado investigação científica na área 

económica desde os anos 60.  

 

No entanto, continua a não haver consenso sobre o propósito das escolhas do gestor na 

preparação e divulgação de informação financeira e em particular sobre a sua relação com 

o mercado de capitais. Neste sentido, interessa analisar se determinadas práticas se 

submetem a outros fins que não os de dar corpo aos postulados teóricos subjacentes à 

preparação da informação financeira. 
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Em particular, sendo o gestor o decisor importaria melhorar o conhecimento sobre o 

comportamento dos gestores portugueses face às conclusões da literatura sobre práticas de 

reavaliações discricionárias. 

 

A motivação apontada na literatura de que as empresas reavaliam os seus activos para 

acederem a financiamento é baseada, sobretudo, em estudos sobre o mercado de capitais.  

 

Tendo em consideração que o financiamento em Portugal é obtido, essencialmente, em 

mercado privado (por mercado privado entendemos o mercado de financiamento das 

empresas que não o mercado de capitais), será que aquela motivação se mantém? 

 

O estudo de Missonier-Piera (2007) reforça as oportunidades de investigação 

anteriormente referidas. Em particular, a relação com a capacidade de financiamento das 

empresas e a percepção das oportunidades de investimento futura. 

 

Em trabalhos futuros seria importante determinar de as práticas de reavaliação têm 

associados objectivos “oportunistas” ou de sinalização o que poderia eventualmente ser 

concebido mediante as referidas entrevistas junto dos gestores das empresas. 

 

A realização de entrevista e inquéritos aos gestores poderá melhorar o nosso conhecimento 

sobre as suas motivações. 

 

A problemática das reavaliações pode colocar-se também em estudos com análise 

comparativa entre empresas de diferentes grupos, nomeadamente, de capital intensivo ou 

de activos imobilizados reduzidos.  
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