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RESUMO 

A utilização do valor justo, na avaliação de ativos biológicos, decorrentes da adoção de 

padrões internacionais de contabilidade, tem provocado efeitos econômicos significativos 

sobre o valor das empresas e, consequentemente, nos seus resultados correntes e futuros. 

Além disso, possui críticas, tanto do meio acadêmico quanto do meio empresarial, sobre a 

relevância da utilização dessa métrica de avaliação, principalmente para ativos com produtos 

agrícolas sem mercado ativo, como, por exemplo, as florestas de eucalipto. Dessa maneira, 

este trabalho teve como objetivo analisar se os usuários da informação contábil reconhecem a 

relevância do uso do valor justo na mensuração de ativos biológicos. Por meio de 

experimentos com mais de 200 alunos de MBA, sob a perspectiva da Teoria do Pensamento 

Contrafactual, foram considerados os seguintes estímulos sobre o julgamento da relevância do 

uso do valor justo para ativos biológicos: (i) se o resultado (perdas ou ganhos) decorrentes da 

avaliação a valor justo, (ii) se o tipo de ativo biológico (com ou sem liquidez) e (iii) se a 

decisão gerencial (manter o ativo  até o vencimento ou  disponibilizar para a venda) 

interferem no julgamento da relevância do uso do valor justo. Os resultados apontam que, 

mesmo com a presença dessas variáveis, o uso do valor justo é relevante para mensuração dos 

ativos biológicos, em contraposição à utilização do custo histórico. Assim, o resultado do 

presente trabalho vai ao encontro das normas internacionais de contabilidade ao adotar o valor 

justo como metodologia de mensuração desses ativos, apesar das críticas da sua adoção. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS), foi instituída a 

utilização do método de avaliação a valor justo. De acordo com o IAS 41 (CPC 29), o valor 

justo representa o valor que um ativo pode ser adquirido, numa negociação em que, tanto o 

comprador quanto o vendedor, são conhecedores do negócio e independentes entre si, de 

modo que a transação seja isenta de qualquer pressão para a sua ocorrência. Esse método de 

avaliação deve ser utilizado em ativos, tais como instrumentos financeiros (ativos e passivos), 

propriedades para investimento, ativos biológicos, ativos e passivos em combinações de 

negócios, operações descontinuadas, ativos mantidos para negociação, ativos obtidos por 

meio de subvenções e assistências governamentais, etc. 
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A utilização de uma contabilidade ao valor justo tem provocado um grande debate 

sobre o do uso do método de valor justo para mensuração de ativos e passivos. Para, Barth et 

al (2008) Kolev (2008); Goh, Ng e Yong (2009); Armstrong et al (2010); Song, Thomas e Yi 

(2008) esse tipo de mensuração torna a informação contábil mais relevante. No entanto, 

Hague e Willis (1999) afirmam que o uso do valor justo traz informações sobre oportunidade 

perdidas, interferindo na avaliação econômica das empresas.  

No que tange ao uso do valor justo em ativos biológicos, o IAS 41 (CPC 29) 

determina que as variações do preço e do crescimento de plantas e animais devem ser 

registradas no ativo contra o resultado do período. Esses ativos, assim como os instrumentos 

financeiros, em sua maioria, possuem mercado ativo (liquidez). Embora alguns desses ativos 

biológicos não possuam mercado ativo, a norma determina que eles também devem ser 

registrados pelo valor justo.  

Para casos em que não há mercado ativo, o IAS 41 (CPC 29) propõe a seguinte 

hierarquia para a mensuração do ativo biológico: (a) o preço de mercado da transação mais 

recente, considerando que não tenha havido nenhuma mudança significativa nas 

circunstâncias econômicas entre a data da transação e a de encerramento das demonstrações 

contábeis – Nível 1; (b) preços de mercado de ativos similares com ajustes que reflitam as 

diferenças – Nível 2; e (c) padrões do setor, tais como: o valor de pomar expresso pelo valor 

de embalagem padrão de exportação, alqueires ou hectares, e o valor de gado expresso por 

quilograma ou arroba de carne. Quando não existir nenhuma das possibilidades descritas, a 

empresa deve utilizar o valor presente dos fluxos de caixa líquidos esperados pelo ativo, 

descontado a uma taxa corrente de mercado, para a definição do valor justo – Nível 3. 

Penman (2007) e Benston (2008) afirmam que a utilização do método de valor justo 

pelo Nível 3 (mensuração por fluxos de caixa descontados), pode trazer uma série de 

problemas, na elaboração das demonstrações contábeis, decorrentes da subjetividade na 

definição das premissas e estimativas para projeção dos fluxos de caixa. Goh, Ng e Yong 

(2009) apontam que os investidores atribuem menor peso para as transações do Nível 3, 

quando comparadas às transações dos níveis 1 e 2. A crítica mais agressiva à avaliação de 

ativos sem mercado ativo pelo valor justo é que os valores desses ativos são baseados em 

preços imaginários, oferecidos por hipotéticos compradores, participantes em mercados não-

existentes (BENSTON, 2008).  

A obrigatoriedade do uso do valor justo traz uma implicação prática que é o trade off 

entre confiabilidade e relevância da informação contábil. Nesse contexto, Laux e Leuz (2009) 

ressaltam as implicações da dicotomia enfrentada pelos normatizadores dos padrões 

contábeis: confiabilidade versus relevância, pois a norma baseada em princípios (padrões) 

permite, ao gestor, maior flexibilidade para decidir sobre a melhor maneira de retratar um 

evento, no entanto, ela precisa restringir alguns pontos, a fim de evitar o comportamento 

oportunista e garantir a confiabilidade da informação sem que ela perca sua relevância.  

Assim, considerando as implicações do uso do método de avaliação de ativos 

biológicos a valor justo e a relevância econômica desses ativos, para o mercado brasileiro 

(aproximadamente, R$ 17 bilhões registrados nos balanços das companhias abertas, além da 

importância do agronegócio para a pauta de exportação brasileira, chegando a quase R$ 95 

bilhões de dólares, em 2011), julga-se necessário investigar a relevância do uso do valor justo, 

em ativos biológicos, para os usuários das demonstrações contábeis. 
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A partir disso, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Para os usuários das 

demonstrações contábeis, qual a relevância1 do uso do valor justo em ativos biológicos?  

Para tanto, foram realizados experimentos com o objetivo de analisar o julgamento, 

por parte dos usuários da informação contábil, sobre a relevância do uso do valor justo em 

ativos biológicos. Como fundamentação teórica, para realização da pesquisa e dos 

experimentos, utilizou-se a Teoria do Pensamento Contrafactual (ROESE 1997). De acordo 

com a teoria, pensamento contrafactual está baseado em proposições condicionais, que 

abarcam o antecedente e o consequente. Portanto, o pensamento contrafactual é ativado por 

um afeto negativo, em que as oportunidades ou alternativas descartadas ou perdidas produzem 

efeito sobre o julgamento dos indivíduos. Este efeito negativo pode constituir um sinal e 

encaminhar as ações do indivíduo numa direção de que agir de forma corretiva é necessária.  

Nesse contexto, este estudo analisou como os usuários julgam a mensuração do ativo 

biológico a valor justo. Os resultados apontam que os indivíduos julgam o valor justo 

relevante para os ativos biológicos com ou sem mercado ativo, mesmo em condições de 

perdas ou ganhos, independentemente da decisão gerencial. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Valor Justo em Ativos Biológicos 

O uso das métricas de valor justo tem sido justificado pelo fato de que a informação 

mensurada com base no custo histórico teria pouca ou nenhuma relevância para transações em 

setores que tem alta expressividade (conexão com o mercado) e pela baixa relação com o 

desenvolvimento agrícola dos ativos biológicos. Ou seja, como dito no item 5.2.1 da AASB 

10372, o ativo biológico é diferente de um ativo não vivo, uma vez que durante sua vida ele 

muda sua forma biológica através do crescimento, o que resulta em mudanças nas 

expectativas de benefícios econômicos futuros. Além disso, mesmo na ausência dessa 

transformação biológica, esses benefícios econômicos futuros podem se alterar, pois os preços 

também podem variar. Dessa maneira, medir o ativo biológico pelo valor justo, ambas 

mudanças serão refletidas nos relatórios financeiros. Assim, o uso do valor justo propiciaria 

aos gestores relatarem os efeitos da volatilidade (ganhos e perdas) sobre o patrimônio e os 

resultados das empresas.  

Diante disso, Herbohn et al. (1998) estudou a forma de reconhecimento dos ativos 

biológicos, por meio das demonstrações contábeis das empresas australianas, antes da adoção 

da AASB 1037, a qual é semelhante à IAS 41. Os autores identificaram que a maior parte das 

empresas reconheceu a variação do ativo biológico como ajuste de capital e poucas empresas 

reconheceram a variação no resultado como receita. Já na Alemanha, de acordo com Borchers 

(2000, apud Jöbstl, 2009) num período pré IAS 41, ativos florestais apareciam no balanço 

patrimonial como "estoque em crescimento", mas suas mudanças não eram reconhecidas no 

resultado. No Brasil, o reconhecimento e mensuração eram parecidos com o descrito na 

Alemanha, calcado no custo histórico e não tinha a prática de reconhecer as variações no 

resultado. 

Desse modo, apesar das justificativas para a adoção do valor justo como métrica de 

avaliação dos ativos biológicos, existem três grandes críticas, no mundo acadêmico, quando 

                                                 
1 O conceito de relevância utilizado nessa trabalho é a utilizada na Estrutura Conceitual do IASB, o 

qual diz que a informação relevante é aquela "capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas 

pelos usuários".  

2 AASB 1037 é a norma sobre Self-Generating and Regenarating Assets (SGARAs) emitida pela 

Australian Accounting Standards Board para tratar de plantas e animais vivos. Foi emitida em agosto de 1998 e 

propunha a mensuração das SGARAs pelo Valor de Mercado Líquido e que qualquer aumento ou diminuição do 

valor de mercado líquido do referido ativo deveria ser reconhecido no resultado do período. 
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esses ativos possuem um longo ciclo produtivo, como, por exemplo, as florestas de eucalipto. 

Elas se concentram no reconhecimento de ganhos não realizados, na existência de volatilidade 

nos resultados e na possibilidade de gerenciamento dos resultados por parte dos gestores, 

atentando contra a confiabilidade da métrica. Tais críticas transcendem o mundo acadêmico e 

afetam também o mundo dos negócios. Um relatório do Citi Bank (2012) aponta que uma 

parte significativa do lucro da Cia Olam (empresa de produtos agrícolas localizada em 

Cingapura) provém de ganhos contábeis, os quais são apenas reconhecimentos contábeis que 

não se transformaram em caixa. Parte dos referidos ganhos são derivados do reconhecimento 

ao valor justo de ativos biológicos. Segundo uma reportagem do jornal Financial Times 

(2012), a Muddy Waters, uma empresa de pesquisa de investimentos, disse que a Olam, assim 

como a Enron, fez uso significativo de contabilizações de ganhos que não afetam o caixa, 

transformando assim lucros futuros hipotéticos em ganhos hoje.  

Tratando sobre o processo de reconhecimento do valor justo para ativos biológicos, 

Elad e Herbohn (2011) analisaram os efeitos da adoção do IAS 41 no Reino Unido, na França 

e na Austrália, por meio de questionários endereçados aos auditores e contadores das 

empresas agrícolas. As conclusões apontam que existe volatilidade nos resultados, devido ao 

reconhecimento da variação do valor justo nos ativos biológicos, devido às alterações 

ocorridas no mercado (oscilação de preço) e do crescimento das plantas. Especificamente, no 

Reino Unido, a adoção do IAS 41 gerou polêmica, pois alegaram que, em aspectos 

qualitativos da informação contábil, o reconhecimento da variação do valor justo de ganhos e 

perdas, os quais ainda não foram realizados, dificultaram a comparabilidade e a 

compreensibilidade das demonstrações financeiras. 

Assim, há argumento de que o uso do valor justo apresenta maior grau de 

transparência da informação contábil (LAUX e LEUZ, 2009). No entanto, outros 

pesquisadores contrapõem essa possibilidade, uma vez que a mensuração a valor justo coloca 

em risco a compreensibilidade e a confiabilidade da informação contábil, devido ao uso de 

valores subjetivos, permeados por premissas arbitrárias (BARLEV e HADDAD, 2003).  

A preocupação da utilização de modelos matemáticos para calcular o valor justo, 

levou Lindsell (2005) a estudar a confiabilidade e a relevância dessas informações, por meio 

de exemplos práticos e seus reflexos nas demonstrações contábeis. O resultado da pesquisa 

sinaliza que o valor justo só pode ser confiável caso a variação das estimativas não forem 

significativas.  

Embora essa preocupação da subjetividade da determinação do valor justo dos ativos 

biológicos esteja mais presente nos ativos que não possuem mercado ativo, pois esses devem 

mensurar seus ativos a partir de modelos de fluxos de caixa descontados, há de ressaltar que 

mesmo os ativos biológicos com mercado ativo, como é o caso dos animais bovinos, também 

existe certo grau de subjetividade. Brito (2010) diz que a atividade pecuária possui cotações 

de mercado para várias fases do desenvolvimento dos animais. Porém, em algumas fases, 

como a de "Cria", as empresas do setor encontram dificuldades para determinar o valo justo 

dos animais, pois não há cotação de mercado para alguns momentos do ciclo, uma vez que as 

negociações são menos intensas. Assim, os elaboradores das demonstrações contábeis 

necessitam fazer escolhas dos métodos, as quais representam algum nível de subjetividade. 

 

2.2 Homo Economicus e Eficiência de Mercado 

A moderna Teoria de Finanças foi construída e calcada nas abordagens neoclássicas, 

as quais possuem como eixo central a racionalidade dos agentes econômicos e eficiência dos 

mercados. É nesse contexto que surge o conceito de Homo Economicus, buscando à 

explicação e entendimento da conduta individual, que representa um modelo  de agente 
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econômico ideal baseado em três princípios: de racionalidade perfeita, de auto-interesse 

perfeito e da informação perfeita. Assim, considera-se que o homem é um ser racional, capaz 

de analisar todas as informações disponíveis, num processo descisorial, com o intuito de 

maximizar seu bem-estar econômico (LOBÃO, 2012). 

A outra faceta da economia neoclássica se trata da eficiência de mercado, proposto por 

Fama (1970), o qual define que o objetivo dos mercados é a transferência eficiente de 

recursos entre poupadores e tomadores de recursos. Assim, um mercado é eficiente quando 

ele reflete nos preços dos ativos, de forma rápida, qualquer informação disponível, de forma 

que é impossível obter ganhos anormais. Assim, os preços dos ativos refletem exatamente as 

expectativas e estimativas dos agentes econômicos em relação à ele, baseados nas 

informações disponíveis.  

No entanto, Haugen (1995) esclarece que alguns estudos começaram a questionar as 

hipóteses de eficiência de mercado, bem como a formação dos preços baseados nelas. Esses 

estudos, em sua maioria dos anos 80, foram taxados inicialmente de ruídos ou anomalias da 

teoria econômica vigente, uma vez que os fatores comportamentais eram desprezados na 

academia, e, assim sendo, aceitar essa natureza invalidaria os referidos modelos 

desenvolvidos. Barros (2005) demonstra que há diversas evidências e argumentos na literatura 

comportamental e psicológica, que impactam as decisões dos indivíduos, de forma a 

relacionar inúmeros fatores de limitações cognitivas, vieses de julgamento e peculiaridades do 

comportamento humano que diferem da modelagem proposta pelo Homo Economicus. Dessa 

forma, esses vieses cognitivos e emocionais desviam as decisões dos modelos racionais. 

Dentre esses vieses cognitivos, existe a teoria do pensamento contrafactual, a qual será 

elucidada na próxima seção e que será utilizada no presente estudo, de forma a balizar as 

hipóteses. 

 

2.3 Teoria do Pensamento Contrafactual 

O termo “pensamento contrafactual”3 (ROESE, 1997) pode ser entendido, de forma 

literal, como um pensamento contrário aos fatos, que revela que os indivíduos são capazes de 

pensar sobre o estado das coisas, mesmo que contrários à realidade. Ou seja, esse é processo 

mental de imaginar alternativas possíveis para a realidade, porém essas alternativas são 

diferentes dos fatos.   

Dessa maneira, pensamentos contrafactuais são proposições condicionais, do tipo “se 

(...) então (...)” e, assim sendo, abarcam o antecedente e o consequente. Por exemplo, "se João 

tivesse comprado a ação ABC, hoje ele estaria mais rico do que se tivesse investido nas 

cadernetas de poupança". Assim, para Roese (1997), o termo contrafactual não se refere a 

perspectivas futuras, mas se restringe a negações do fato passado já estabelecido. Assim, o 

pensamento contrafactual pode pressupor alternativas que são melhores ou piores do que a 

realidade. Pelo lado contrário, pode-se imaginar o exemplo de "se João tivesse comprado a 

ação VWX, ele estaria mais pobre do que se tivesse investido nas cadernetas de poupança". 

Durante o processo decisório, ou seja, antes de tomar uma decisão, um leque de 

opções se candidatam a uma futura realidade. No entanto, após escolher e tomar a decisão, as 

consequências são conhecidas. Assim, as opções que foram elencadas anteriormente, mas não 

foram escolhidas, não poderão se tornar realidade, uma vez que a ação já aconteceu. Embora 

as opções que não foram escolhidas, ao se tomar a decisão, não mais se transformarão em 

realidade, essas opções não deixarão o indivíduo, pois passarão a assombrar, divertir, e 

influenciar a percepção do mesmo. Tais representações mentais desses eventos são 

denominadas pensamentos contrafactuais (ROESE, 1999). 

                                                 
3 Traduzido livremente de “Counterfactual thinking” (Roese, 1997). 
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Assim, de certa forma, é comum que sempre as pessoas se questionem o que teria 

acontecido se tivessem ganho na loteria, ou o que aconteceria se tivessem aceitado um outro 

tipo de trabalho ou até mesmo a escolha de viver numa cidade em detrimento de outra. 

Quando isso acontece, os pensamentos contrafactuais ocorreram. Isso posto, a pergunta que se 

faz é como esse pensamento contrafactual acontece. De certa forma, as escolhas são 

inevitáveis e na medida em que existe o conflito entre as opções para a tomada de decisão, os 

seres humanos pensam o que poderia ter acontecido se tivesse adotado outras possibilidades 

que não a escolhida (LANDMAN et al; 1995). 

Desse modo, o pensamento contrafactual pode ser evocado sob demanda, em resposta 

às consultas mentais e também acontecem de maneira involuntária. Esse último é o que mais 

tem instigado pesquisas, como a de Kahneman (1995) e de Seelau et al (1995). Ainda, 

segundo Roese (1997), ao abordar a existência do pensamento contrafactual automático, ele 

necessita de dois estágios obrigatórios: o estágio de ativação e o estágio de conteúdo.  

Assim, antes de prosseguir com as explicações da ativação e do conteúdo, de forma a 

facilitar o entendimento dessa teoria e os correlacionar com os atributos dessa pesquisa, a 

Figura 1 resume o pensamento contrafactual. 

 
Figura 1 - Pensamento Contrafactual 

2.3.1 Ativação 

Ativação, como o próprio nome diz, é o estágio em que o pensamento contrafactual se 

inicia. Assim, existem algumas situações ou sentimentos que iniciam esse processo. O afeto é 

o principal determinante para a ativação, enquanto, na normalidade (entende-se que as 

circunstâncias que cercam o resultado são normais ou anormais (incomuns)) é o principal 

determinante do conteúdo. Dessa maneira, o processo do pensamento contrafactual é ativado 

por um afeto negativo e, também, produz um efeito negativo que pode desencadear um sinal 

para o organismo de que uma ação corretiva é necessária. O estágio de ativação ocorre, por 

exemplo, supondo a seguinte situação, quando a pessoa foi reprovada num exame. Assim, se 

ela se pergunta ou pergunta aos seus pares, se poderia ter tido um melhor desempenho no 

exame, isso reflete a fase de ativação.  

Nesse contexto, há dois estudos que apontam como pode ocorrer a “ativação”. No 

primeiro deles, Sanna e Turley (1996) verificaram, por meio de 3 experimentos, manipulando 

os resultados (em positivos e negativos – também chamados de valência) e a expectativa do 

resultado (confirmando ou “desconfirmando” a expectativa do resultado), que o pensamento 

contrafactual ocorre, mais frequentemente, quando os resultados são negativos do que quando 

são positivos. As expectativas dos resultados também influenciaram a ativação do pensamento 

contrafactual, quando acontecem resultados inesperados, ou seja, que desconfirmem a 

expectativa. 

O segundo estudo, de Roese e Olson (in press, apud ROESE, 1997) também, por meio 

de experimentos de valência, buscou testar a experiência afetiva em si e, não somente, as 

percepções cognitivas dos resultados de valência, identificando que os resultados negativos 
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evocam com mais frequência os pensamentos contrafactuais. Porém, ao contrário de Sanna e 

Turley (1996), as expectativas de resultados não influenciaram a fase de ativação. 

Nesse contexto, trazendo a abordagem do pensamento contrafactual para a 

mensuração e avaliação de ativos biológicos a valor justo, espera-se que os usuários das 

demonstrações contábeis ao se depararem com perdas, ativem o pensamento contrafactual. 

Outro importante determinante da ativação é a proximidade (closeness). A 

proximidade do resultado (outcome closeness) se refere à percepção da proximidade do 

atingimento da meta. Sob a perspectiva do pensamento contrafactual, espera-se que o 

investidor perceba o efeito, no que se refere à relevância da escolha da métrica, apenas, no 

resultado corrente, devido ao fato de que o pensamento contrafactual somente é ativado pela 

proximidade dos efeitos das ações tomadas. Portanto, os investidores tendem a não 

reconhecer o efeito de suas ações sobre a performance futura, devido à proximidade. 

Em suma, o afeto é um dos determinantes do pensamento contrafactual. Condições 

emocionais negativas, como infelicidade, raiva, depressão, dentre outras, podem principiar a 

ativação do pensamento contrafactual, bem como a percepção da proximidade de um possível 

resultado. Outros determinantes também são passíveis de iniciar o processo de ativação, como 

a expectativa do resultado, embora não sejam tratadas no presente estudo. Assim, voltando ao 

exemplo do investimento do João, caso ele tenha retirado o dinheiro da caderneta de poupança 

e aplicado nas ações da empresa ABC e, ao final do período, verificou que perdeu dinheiro 

devido à variação negativa dos preços dessas ações na bolsa de valores, isso poderia levar 

João ao pensamento  "se eu tivesse mantido meu investimento na poupança, eu não teria 

perdido dinheiro". Portanto, o fato de João perder parte de seu capital ativa o pensamento 

contrafactual. Porém, as formas que os pensamentos são utilizados para desfazer essas ações 

mentalmente, como "deveria ter deixado o dinheiro na poupança" ou "deveria ter investido 

meu dinheiro na empresa VWX" são exemplos da segunda etapa do pensamento 

contrafactual, chamado de conteúdo.  

 

2.3.2 Conteúdo 

Uma vez ativado o pensamento contrafactual, o conteúdo pode orbitar em qualquer 

conjunto quase inumerável de elementos antecedentes. Esse antecedente, então, são alterados 

(ou mutados, como dito por ROESE, 1997), no sentido de “desfazer” o fato estabelecido. No 

caso da contabilidade e das finanças, utilizando o exemplo de uma perda no resultado, o 

investidor ativaria o pensamento contrafactual e, em seguida, começaria a pensar em maneiras 

de “desfazer” essa perda, com pensamentos: “Se eu não tivesse avaliado o ativo X daquela 

maneira, então, poderia ter evitado a perda”, ou "deveria ter investido num título de renda 

fixa". 

Assim, como existe uma gama de elementos antecedentes, a questão é: quais os 

elementos que formam o conteúdo do pensamento contrafactual. Para Kahneman e Miller 

(1986), o principal determinante do conteúdo parece ser a norma pré-existente. Dessa forma, 

espera-se que os usuários das demonstrações contábeis, ao se depararem com alguma nova 

norma ou procedimento, e caso a considere como irrelevante, buscaria a norma anterior para 

embasar seu julgamento. No caso do experimento do presente trabalho, ao indivíduo que se 

deparar com o valor justo e de alguma forma isso não o tenha agradado, ele buscará a norma 

anterior, ou seja, o custo histórico. 

Um segundo conteúdo antecedente contrafactual é ação-inação, em que os 

pensamentos contrafactuais são mais propensos a ocorrer em torno das ações do que da 

inércia. Kahneman e Miller (1986) afirmam que essa variável pode influenciar o pensamento 

contrafactual, uma vez que ela reflete a normalidade antecedente, ou seja, a inércia seria 
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normal e a ação seria anormal. Ou seja, no exemplo utilizado acima, o pensamento 

contrafactual seria mais propenso a ocorrer caso João tivesse tirado o seu dinheiro da 

poupança e investido em algum outro ativo financeiro e ocorresse a perda, do que caso tivesse 

mantido seu dinheiro na poupança e perdido, mesmo assim, perdendo parte do seu dinheiro, 

ao invés de investir em algum ativo financeiro. 

O terceiro e último conteúdo é a controlabilidade antecedente, uma vez que os 

antecedentes controláveis são mais mutáveis do que os que não são controláveis, o 

pensamento tende a recorrer a esse tipo de antecedente, que estavam em poder do indivíduio. 

Girotto, Legrenzi, e Rizzo (1991) exemplificam o caso de um marido que está atrasado para 

chegar em casa. As mutações do pensamento contrafactual são mais mutáveis para eventos 

sob o controle do indivíduo, como, por exemplo, parar no caminho para beber cerveja, do que 

eventos menos mutáveis, como esperar um rebanho de ovelhas atravessar a estrada. 

Desse modo, existem três determinantes de conteúdo contrafactual, que foram 

descritos como: normalidade antecedente, antecedente de ação-inação, e controlabilidade 

antecedente. Segundo Roese (1997), a evidência, até agora, sugere que a normalidade é o 

determinante mais importante de conteúdo, pois há vários estudos que demonstram que o 

conteúdo contrafactual gravita para eventos antecedentes incomuns, alterando-os no sentido 

de normalidade.  

 

2.4 Desenvolvimento das Hipóteses 

O valor justo é utilizado para avaliar os ativos biológicos, produzindo perdas e ganhos 

nos resultados correntes. A Teoria do pensamento contrafactual pressupõe que esse tipo de 

pensamento é ativado quando situações indesejadas ocorrem. Supõe-se que as pessoas 

possuem diferentes reações, frente a ganhos e perdas e que têm mais facilidade para pensar 

em evitar uma perda por valor justo do que um ganho por valor justo, implicando em pensar 

como essa perda poderia ser evitada. Além disso, de acordo com a teoria do pensamento 

contrafactual, quando os resultados são desejáveis, as pessoas possuem menos necessidade de 

compreender a causa do ganho e não irão desfazer, mentalmente, o resultado (ROESE, 1997).  

Assim, para tentar responder essa questão, também foram formuladas as seguintes 

hipóteses: 

Hipótese 1: Os indivíduos julgam o valor justo mais relevante para avaliar ativos 

biológicos que resultam em perdas do que ganhos. 

Além disso, a teoria do pensamento contrafactual sugere que quanto mais mutável um 

item, ou seja, quando um resultado pode ser desfeito, mais facilmente um indivíduo pode 

ativar o pensamento contrafactual. Dessa maneira, como alguns ativos biológicos possuem 

mercado ativo, durante o período de maturação, ou seja, existe liquidez para a negociação, a 

qualquer momento, o fato de que o ativo pode ser vendido mais facilmente, pode gerar 

diferença de relevância entre eles. Portanto, formula-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 2: Os indivíduos julgam o valor justo mais relevante para avaliar ativos 

biológicos com mercado ativo do que para ativos biológicos sem mercado ativo. 

Outra característica do pensamento contrafactual, que pode influenciar o julgamento 

dos indivíduos, é a proximidade do resultado. De acordo com Roese (1997), a percepção de 

proximidade afeta a ativação do pensamento contrafactual. Portanto, os indivíduos seriam 

mais propensos a ativar o pensamento contrafactual, diante de situações em que a decisão 

gerencial aproxima a decisão de se desfazer do ativo, ou seja, quando os ativos biológicos 
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estão Disponíveis para a venda4 do que quando estão Mantidos até o vencimento ou 

maturação. Dessa forma, pressupõe-se que: 

Hipótese 3: Os indivíduos julgam o valor justo mais relevante para avaliar ativos 

biológicos mantidos para negociação do que os ativos biológicos mantidos até o vencimento. 

 

3 DESENHO DA PESQUISA 

3.1 Método Experimental 

A pesquisa é de caráter exploratório, pois, de acordo com Gil (1999, p.43), esse tipo de 

pesquisa visa “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

Além disso, essa parte da pesquisa possui ainda, de acordo com Andrade (2002), caráter 

descritivo, pois está preocupada em observar e analisar os fatos, de forma a descrever um 

determinado fato ou fenômeno. 

No que se refere à estratégia de pesquisa, este estudo contará com a aplicação de um 

experimento. De acordo com Reynolds (1971, apud SOLOMON; TROTMAN, 2003), 

experimento é um método de pesquisa no qual o pesquisador designa indivíduos, de maneira 

aleatória, num ambiente controlado no qual o pesquisador reproduz e manipula algum 

fenômeno e após faz observações sobre ele. Muitas vezes essas observações não poderiam ser 

feitas num ambiente natural. Assim, a base de um experimento é que uma ou mais variáveis 

independentes são manipuladas e os efeitos da variável dependente são observados 

(TROTMAN, 1996). 

De acordo com Peecher e Solomon (2001, p. 195), o experimento é “um dos mais 

poderosos dos métodos para ajudar a testar e refinar teorias sobre relações causais”. Os 

autores ainda complementam que o experimento, quando comparados a outros métodos de 

pesquisa, permite ao pesquisador ir mais além do estágio explicativo da compreensão 

científica. 

 

3.2 Descrição da Amostra 

A amostra do estudo foi composta por 217 estudantes de programa de pós-graduação lato 

sensu (MBA) de oito salas de cursos de "Contabilidade", "Gestão Tributária" e "Controladoria 

e Finanças" de duas renomadas instituições de ensino, localizadas em Ribeirão Preto/SP e São 

Paulo/SP, sendo essas vinculadas à Universidade de São Paulo. Não serão revelados 

quaisquer tipos de associações nos resultados que permitam a identificação exata dos 

participantes. Esse protocolo tem como objetivo respeitar o sigilo requerido pelos 

responsáveis das referidas instituições. Dessa maneira, a Tabela 1Tabela  explicita a quantidade 

de respondentes por sala de MBA e por curso. 

 
Tabela 1  - Distribuição dos Respondentes por Curso e por Instituição 

Curso Instituição Frequência Frequência Relativa 

1 A 28 12,9% 

2 A 31 14,3% 

2 A 19 8,8% 

2 B 22 10,1% 

2 B 36 16,6% 

                                                 
4 Há de se destacar que essas expressões, como "Disponíveis para a Venda" e "Mantidos até o 

vencimento" são as mesmas utilizadas no Pronunciamento CPC 38 - Instrumentos Financeiros: reconhecimento e 

mensuração, o qual é correlato às normas internacionais IAS 39, e que determinam a decisão gerencial para com 

os instrumentos financeiros. Apesar do CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola não mencionar essas 

características, pela Teoria do Pensamento Contrafactual, tais fatores podem influenciar a relevância do valor 

justo. Assim, elas foram incorporadas pelo presente estudo. 
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2 B 20 9,2% 

3 A 35 16,1% 

3 A 26 12,0% 

Total 217 100,0% 

A presente pesquisa assume que os estudantes de MBA não diferem da população alvo 

(investidores), uma vez que também podem ser usuários das demonstrações contábeis com o 

intuito de aplicar suas finanças em mercados de ações, como o que está proposto nesse estudo.  

 

3.3 Desenho  

O experimento é desenhado num modelo de 2 x 2 x 2, visando testar as hipóteses H1, 

H2 e H3. Assim, o encadeamento lógico da construção dos casos está ilustrado conforme a 

Figura 2, que parte do "Tipo de Ativo Biológico" para a "Decisão Gerencial" e, por fim, 

subdivide-se em "Resultado Econômico".  

 

 
Figura 2 - Formatação dos Experimentos - 2 x 2 x 2 

 

Desse modo, essas variáveis independentes, constituídas pelos tipos de ativos, 

decisões gerenciais e os resultados econômicos, impactam a variável dependente "relevância 

do valor justo". Assim, o Quadro 1 demonstra as variáveis, com seus respectivos construtos e 

medidas, e suas respectivas hipóteses. 

 
Quadro 1 - Variáveis, Construtos e Hipóteses 

H1 
Construto Desejabilidade  do Resultado 

 
Afeta o Julgamento 

Medida Perda x Ganho 
 

Relevante / Não Relevante 

H2 
Construto Mutabilidade do Item 

 
Afeta o Julgamento 

Medida Com Mercado Ativo x Sem Mercado Ativo 
 

Relevante / Não Relevante 

H3 
Construto Percepção da Proximidade 

 
Afeta o Julgamento 

Medida Intenção Gerencial 
 

Relevante / Não Relevante 

 

Os participantes foram designados aleatoriamente a cada um dos oito grupos como 

potenciais investidores e avaliaram a Companhia Agro-Brasil. Para parte dos participantes os 

casos se tratavam da aquisição de 1.000 bovinos e para a outra parte dos casos era a plantação 

de 1.000 hectares de florestas de eucaliptos, ambos ao custo de dez milhões de reais.  

Os casos descrevem que houve uma valorização ou desvalorização dos preços dos 

produtos agrícolas derivados dos ativos biológicos, devido à modificações no preços 

ocasionados por fatores externos à empresa. Assim, não foi dado nenhum indicativo de que a 

mudança de preços ocorreu devido ao crescimento do ativo biológico, mas, sim pela mudança 

de expectativas do uso de seus produtos agrícolas. Ao final do caso foi apresentada a decisão 

gerencial de manter o ativo até o vencimento ou o disponibilizar para a venda em qualquer 

momento. Cabe ressaltar que os valores de perda e de ganho foram elaborados de forma 
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simétrica, diferenciando-se apenas em somar (quando ganho) e subtrair (quando perda). Essa 

variação foi de 13,75%, sendo que os ativos que tiveram perdas foram avaliados ao valor justo 

por R$ 8.675.000 (R$ 10.000.000 - R$ 1.375.000) e os ativos com ganho foram avaliados ao 

valor justo por R$ 11.375.000 (R$ 10.000.000 + R$ 1.375.000). Propositalmente, os valores 

envolvidos no caso são significativos, visando dar importância à tomada de decisão. Outro 

fator proposital, foi a não adoção de expressões como "custo" ou "custo histórico" durante o 

desenvolvimento dos casos, uma vez que poderiam fazer com que os participantes se 

atentassem para alguma norma contábil ao invés de apenas darem suas opiniões quanto à 

relevância da utilização do valor justo. 

Além disso, a escolha do boi como ativo biológico também é intencional, pois é um 

ativo com liquidez (cotação em bolsa de mercadorias e futuros), enquanto a escolha da 

floresta, também proposital, visto que esse ativo biológico não possui mercado líquido. Dessa 

maneira, apenas os tipos de ativos (boi e florestas), os resultados (perda ou ganho) e as 

decisões gerenciais (mantido até o vencimento ou disponível para negociação) são alteradas 

no experimento, mantendo todas as outras variáveis intactas.  

Após serem apresentados aos casos, os participantes responderam às questões, de 

forma a testar as hipóteses do estudo. No Quadro 2 estão demonstrados os textos para os 

grupos 1 ao 4, os quais eram "Bovinos". Os grupos 5 ao 8, os quais se referiam às florestas de 

eucaliptos, possuíam estímulos idênticos, alterando apenas as especificidades para o referido 

tipo de ativo. 
Quadro 2 - Experimentos 

Grupo 1: Boi - Mantido - 

Perda 

Grupo 2: Boi - Mantido - 

Ganho 

Grupo 3: Boi - 

Disponível - Perda 

Grupo 4: Boi - 

Disponível - Ganho 

No ano 1, Cia Brasil-Agro adquiriu um lote de 1.000 cabeças de bovinas, com 1 ano de idade, de pecuaristas 

locais.  

O valor do investimento realizado nestes ativos foi de $ 10.000.000.  

A comercialização dos bovinos de corte, normalmente, é destinada ao mercado americano (EUA), apenas no 

final do ciclo de engorda, no ano 4. 

No ano 2, foi comprovado 

um surto da doença aftosa, 

em bovinos de corte, no 

centro-oeste brasileiro. Os 

bovinos da Cia Brasil-

Agro não foram afetados 

pela aftosa. 

No ano 2, foi comprovado 

um surto da doença vaca 

louca, em bovinos de 

corte, na Europa Central.  

No ano 2, foi comprovado 

um surto da doença aftosa, 

em bovinos de corte, no 

centro-oeste brasileiro. Os 

bovinos da Cia Brasil-

Agro não foram afetados 

pela aftosa. 

No ano 2, foi comprovado 

um surto da doença vaca 

louca, em bovinos de 

corte, na Europa Central.  

Esta notícia fez com que 

os clientes americanos 

cancelassem todos os 

contratos com os 

pecuaristas brasileiros. 

Diante disso, houve uma 

queda (desvalorização) no 

preço da arroba de carne, 

no mercado nacional, o 

qual é cotado em bolsa de 

mercadorias e futuros. 

Esta notícia fez com que 

os clientes americanos 

cancelassem todos os 

contratos com os 

pecuaristas europeus. 

Diante disso, houve um 

aumento (valorização) no 

preço da arroba de carne 

no mercado nacional, o 

qual é cotado em bolsa de 

mercadorias e futuros.  

Esta notícia fez com que 

os clientes americanos 

cancelassem todos os 

contratos com os 

pecuaristas brasileiros. 

Diante disso, houve uma 

queda (desvalorização) no 

preço da arroba de carne, 

no mercado nacional, o 

qual é cotado em bolsa de 

mercadorias e futuros. 

Esta notícia fez com que 

os clientes americanos 

cancelassem todos os 

contratos com os 

pecuaristas europeus. 

Diante disso, houve um 

aumento (valorização) no 

preço da arroba de carne 

no mercado nacional, o 

qual é cotado em bolsa de 

mercadorias e futuros.  

Como resultado, o valor 

justo desses ativos 

diminuiu. 

Como resultado, o valor 

justo desses ativos 

aumentou. 

Como resultado, o valor 

justo desses ativos 

diminuiu. 

Como resultado, o valor 

justo desses ativos 

aumentou. 

No ano 2, a Cia Brasil-Agro indicou que só pretende 

realizar a venda dos bovinos adquiridos apenas no final 

do ciclo, ou seja no ano 4, daqui a 2 anos.  

 

No Ano 2, a administração da Cia Brasil-Agro 

determinou que não pretende ficar com os Bovinos 

(gado) até o final do período, podendo vendê-los a 

qualquer tempo, antes do final do ciclo, mesmo ainda 

faltando 2 anos para o abate. 
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Os bovinos representam o principal negócio da companhia. Assim, considere que o montante em reais é 

extremamente significante. 

Valor de Aquisição 

$10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 

Bovinos ao valor justo 

$ 8.625.000 $ 11.375.000 $ 8.625.000 $ 11.375.000 

 

4 RESULTADOS 

Para a análise das respostas, foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. 

Esse teste utiliza postos de dados de três ou mais amostras independentes, visando testar a 

hipótese nula de que as amostras são provenientes de populações com medianas iguais. 

Após a apresentação dos casos foram feitas algumas questões. A primeira delas era 

qual o valor que o participante atribui ao ativo em questão. Todos responderam os valores que 

estavam propostos no caso. Para verificar se essas diferenças entre as escolhas foram 

estatisticamente significantes, realizaram-se os testes de Kruskal-Wallis, conforme a Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Teste de Kruskal-Wallis: O valor do ativo da Cia Brasil Agro 

Painel 

A 
H1 N 

Classif. 

Média 

Painel 

B 
H2 N 

Classif. 

Média 

Painel 

C 
H3 N 

Classif. 

Média 

Perda 105 102,96 Boi 104 94,93 Mantido 100 101,85 

Ganho 98 100,97 Floresta 99 109,43 Disponível 103 102,15 

Total 203   Total 203   Total 203   

Chi-Square 0,075 Chi-Square 3,993 Chi-Square 0,002  
G. L. 1 G. L. 1 G. L. 1 

Significância 0,784 Significância 0,046 Significância 0,968  

 

Conforme demonstrados na tabela acima, a maioria dos participantes escolheu o Valor 

Justo como métrica de avaliação de ambos Ativos Biológicos. Ainda que ocorreram 

diferenças entre as frequências de escolhas, essas diferenças não foram significantes, com 

exceção a comparação entre os Bovinos e as Florestas, sendo que o último teve maior 

frequência, contrariando a Hipótese 2 e não confirmando as Hipóteses 1 e 3. Assim, apenas os 

resultados da Hipótese 2 confirmaram estatisticamente que há diferença  entre os grupos, pois 

o nível de significância foi de 0,046, como mencionado anteriormente, o valor justo para o 

grupo de Floresta foi escolhido pela maior parte dos participantes como melhor representação 

do valor econômico do ativo. 

A segunda pergunta indagou aos participantes se o valor justo é importante para 

avaliar a posição financeira da Cia. Brasil-Agro. As respostas foram coletadas numa escala 

entre zero a cem (escala de cento e um pontos), em que zero representa "nenhuma 

importância" e cem "muita importância". Dessa forma, os valores próximos de cem, 

representam que o participante julga que o valor justo é relevante para a mensuração dos 

ativos biológicos nos casos pesquisados; e quanto mais próximo de zero, o participante julga 

que o custo histórico seria mais relevante para a mensuração do ativo. Os resultados (média, 

desvio padrão e coeficiente de variação) estão apresentados na Tabela 3 e os resultados do 

Teste de Kruskal-Wallis se encontram no Tabela 4. 

 
Tabela 3 - Estatísticas: a relevância do valor justo para avaliação dos ativos 

  Perda Ganho Boi Floresta Mantido Disponível Total 

Média 84,15 84,91 84,4 84,64 83,52 85,53 84,52 

Desvio 25,66 17,27 23,59 20,16 22,95 20,87 21,92 

CV 30,50% 20,30% 28,00% 23,80% 27,50% 24,40% 25,90% 
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Tabela 4 - Teste de Kruskal-Wallis: a relevância do valor justo 

Painel 

A 
H1 N 

Classif. 

Média 

Painel 

B 
H2 N 

Classif. 

Média 

Painel 

C 
H3 N 

Classif. 

Média 

Perda 111 112,77 Boi 110 110,21 Mantido 108 106,94 

Ganho 105 103,99 Floresta 106 106,73 Disponível 108 110,06 

Total 216   Total 216   Total 216   

Chi-Square 1,178 Chi-Square 0,186 Chi-Square 0,149 

G. L. 1 G. L. 1 G. L. 1 

Significância 0,278 Significância 0,667 Significância 0,699 

 

Os resultados apontam que o valor justo é relevante para ambos todos os casos, visto 

que as notas médias foram elevadas, sendo maior do que oitenta em todos os grupos. Porém, 

os testes não apresentaram significância estatística, para quaisquer uma das Hipóteses 1, 2 e 3 

testadas. Contudo, verifica-se um ligeiro afastamento entre as classificações médias em 

H1(Painel D) o que, provavelmente, possa ser derivado da dilatação das notas atribuídas pelos 

participantes dos grupos experimentais com perdas. Assim, os resultados apontam que o valor 

justo é relevante para avaliar os ativos, independente das condições (resultado e decisão 

gerencial). 

A terceira questão avaliou se a mensuração ao valor justo é relevante para avaliação do 

resultado da Cia. Brasil Agro. Nessa questão, os participantes responderam numa escala de 

zero a cem (escala de 101 pontos), sendo que zero representa "nenhuma importância" e cem 

"muita importância". Os resultados (média, desvio padrão e coeficiente de variação) estão 

apresentados na Tabela 5. Para avaliar se há diferença estatística significativa entre os grupos, 

foi realizado o teste de Kruskal-Wallis, conforme a Tabela 6. 

 
Tabela 5 - Estatísticas: a relevância do valor justo para avaliação do resultado 
  Perda Ganho Boi Floresta Mantido Disponível Total 

Média 79,18 81,84 77,91 83,12 80,54 80,42 80,48 

Desvio 29,15 25,86 30,43 24,13 28,82 26,37 27,56 

CV 36,80% 31,60% 39,10% 29,00% 35,80% 32,80% 34,20% 

 

Tabela 6 - Teste de Kruskal-Wallis: a relevância do valor justo para o resultado 

Painel 

A 
H1 N 

Classif. 

Média 

Painel 

B 
H2 N 

Classif. 

Média 

Painel 

C 
H3 N 

Classif. 

Média 

Perda 111 108,39 Boi 110 106,23 Mantido 109 112,26 

Ganho 106 109,64 Floresta 107 111,85 Disponível 108 105,71 

Total 217   Total 217   Total 217   

Chi-Square 0,024 Chi-Square 0,479 Chi-Square 0,652 

G. L. 1 G. L. 1 G. L. 1 

Significância 0,877 Significância 0,489 Significância 0,419 

 

Conforme os resultados da Tabela 5, uma vez mais, as médias não foram destoantes 

entre os grupos das hipóteses. O teste de Kruskal-Wallis confirma que os grupos apresentaram 

classificações médias semelhantes entre os grupos. Além disso, verifica-se que o nível de 

significância dos grupos de perdas e ganhos foi elevado, que demonstra que os participantes 

atribuem notas semelhantes. Assim, conclui-se que o valor justo é relevante para avaliar a 

performance de ambos os ativos, não confirmando as Hipóteses 1, 2 e 3. 

Por fim, a quarta questão indagou aos participantes se o valor justo apresentado 

representa fielmente o valor do ativo, apresentado no experimento. Para a mensuração 

utilizou-se também uma escala de 101 pontos, sendo que zero significa "não representa 

fielmente" e na cem significa "representa fielmente" 
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Tabela 7 - Estatísticas: a representação fiel do valor justo 
  Perda Ganho Boi Floresta Mantido Disponível Total 

Média 61,44 60,73 58,32 63,94 61,3 60,88 61,09 

Desvio 30,18 28,6 31,65 26,63 29,18 29,65 29,35 

CV 49,10% 47,10% 54,30% 41,60% 47,60% 48,70% 48,00% 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 7, assume-se que a maioria dos 

respondentes crêem que o valor justo representa fielmente os ativos, uma vez que a média 

(escala) é maior do que cinquenta.  A comprovação de relevância estatística foi por meio do 

teste de Kruskal-Wallis, o qual verificou se as diferenças expostas acima foram 

estatisticamente significantes, cujos resultados se encontram na Tabela 8. 
Tabela 8 - Teste de Kruskal-Wallis: a representação fiel do valor justo 

Painel 

A 
H1 N 

Classif. 

Média 

Painel 

B 
H2 N 

Classif. 

Média 

Painel 

C 
H3 N 

Classif. 

Média 

Perda 111 111,07 Boi 110 104,07 Mantido 109 109,04 

Ganho 106 106,83 Floresta 107 114,07 Disponível 108 108,96 

Total 217   Total 217   Total 217   

Chi-Square 0,251 Chi-Square 1,396 Chi-Square 0,000 

G. L. 1 G. L. 1 G. L. 1 

Significância 0,616 Significância 0,237 Significância 0,993 

 

Os resultados indicam que nenhum dos grupos analisados apresentou diferenças 

significativas entre as medianas dos grupos. Porém, a Hipótese 3 o nível de significância foi 

de 0,993, próximo a um, que indica uma possível igualdade na distribuição entre os grupos.  

Por fim, realizou-se um último teste de modo a comparar os resultados da segunda e 

da quarta questão. O objetivo é comparar as medianas das respostas da relevância e da 

representação fiel do Valor Justo. Para tanto, foram realizados testes de Kruskal-Wallis, cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 9. 

 
Tabela 9 - Teste de Kruskal-Wallis: a representação fiel versus relevância do valor justo 

 

Perda Ganho Boi Floresta Mantido Disponível 

Ativo 
Repr. 

Fiel 
Ativo 

Repr. 

Fiel 
Ativo 

Repr. 

Fiel 
Ativo 

Repr. 

Fiel 
Ativo 

Repr. 

Fiel 
Ativo 

Repr. 

Fiel 

Classif. Média 141,1 81,86 132,4 79,85 139,3 81,68 133,4 80,86 135,7 82,51 137,4 79,62 

N 111 111 105 106 110 110 106 107 108 109 108 108 

Chi-Quadrado 48,886 40,448 46,652 40,021 40,276 47,172 

Signif. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Verifica-se que em todos os casos a diferença foi significante estatisticamente ao nível 

de 1%. Ou seja, há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula de diferença das 

medianas, comprovando que os participantes crêem que o valor justo seja relevante para 

avaliar os ativos biológicos, embora não acreditem que a métrica utilizada no experimento 

represente fielmente os referidos ativos. 

Contudo, todos os grupos, em que se avaliou se o valor justo representa fielmente os 

ativos encontrou uma classificação das médias de 60. Além disso, os testes de Kruskal-Wallis 

realizados não indicaram diferenças significativas entre os grupos, em todas as hipóteses e 

interações realizadas (tipo de ativo, decisão gerencial, e se houve ganho ou perda associado). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde 1º de janeiro de 2010 as empresas brasileiras de capital aberto, seguindo 

instrução da CVM, deveriam adotar integralmente os pronunciamentos do CPC, os quais  são 
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correlatos às normas internacionais de contabilidade (IFRS) emanadas pelo IASB. Dentre as 

referidas normas, há o CPC 29 - Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas, o qual é a versão 

brasileira da norma IAS 41 - Agriculture. Essa norma determina, dentre outras exigências, que 

os ativos biológicos devem ser avaliados ao valor justo. 

A utilização do valor justo para  a mensuração de ativos e passivos tem gerado um 

extenso debate sobre a relevância dessa métrica para o usuário da informação contábil. 

Tratando sobre o uso do valor justo em ativos biológicos, os normatizadores esclarecem que 

as variações de preço e crescimento são melhor refletidas nas demonstrações contábeis 

quando utilizado o valor justo, tornando-se mais relevante para o usuário da demonstração 

contábil quando comparada à mensuração pelo custo histórico. Salientam ainda que acreditam 

que o valor justo possa ser mensurado confiavelmente, mesmo nas situações em que os ativos 

não tenham preços de mercado disponíveis. Para esses casos a norma propõe a utilização de 

preços de ativos similares, padrões do setor ou utilizar o valor presente dos fluxos de caixa 

líquidos esperados. O uso dessa última metodologia incorpora certo grau de subjetividade, 

decorrente das premissas e das estimativas para a elaboração do fluxo de caixa, o que tem 

provocado a discussão da relevância da mensuração ao valor justo para ativos biológicos sem 

mercado líquido dentro da academia e fora dela. 

Assim, este estudo se propôs a verificar como os usuários das demonstrações 

contábeis julgam ser relevante o uso do valor justo para os ativos biológicos. Baseado na 

Teoria do Pensamento Contrafactual, foram elaborados oito experimentos distintos (2 x 2 x 

2), nos quais foram manipulados as condições do resultado (perda ou ganho) decorrente da 

avaliação ao valor justo, o tipo de ativo biológico (boi ou floresta) e a decisão gerencial 

(mantido até o vencimento ou disponível para a venda). Essas variáveis são relacionadas com 

os construtos da Teoria do Pensamento Contrafactual, respectivamente,  a desejabilidade do 

resultado, a mutabilidade do item e a percepção de proximidade do resultado, os quais, 

gerando a oportunidade perdida e ativando o pensamento contrafactual, o que afeta o 

julgamento do valor justo. 

Para tanto, o desenho da pesquisa contou com a participação de 217 alunos de cursos 

de pós-graduação lato sensu (MBA), de cursos da área de negócios, os quais foram 

considerados como substitutos (surrogates) de investidores e avaliaram  o valor econômico 

dos ativos, além da relevância do valor justo para os casos.  Os resultados apontam que a 

maioria dos participantes utilizou o valor justo para avaliar os ativos em todos os casos, além 

de apontarem que essa métrica é relevante para avaliar tanto o ativo quanto a performance em 

todas as configurações, não encontrando diferença entre elas. Além disso, não foram 

encontradas evidências estatisticamente significantes que corroborassem com as hipóteses 

básicas do presente estudo, sinalizando que a presença dessas variáveis não afeta o 

julgamento da relevância do valor justo ou, ainda, que a mensuração ao valor justo é relevante 

mesmo com a presença de tais variáveis. Os resultados alcançados por Koonce, Nelson e 

Shakespeare (2011) também não indicam que o resultado (Perda ou Ganho derivado da 

mensuração ao valor justo para ativos e passivos financeiros) fosse relevante para afetar o 

julgamento dos indivíduos, embora os autores tenham concluído que os indivíduos julguem o 

valor justo mais relevante para ativos financeiros do que para passivos financeiros. 

Por fim, os resultados também sinalizam que os participantes atribuem ao valor justo 

para ativos biológicos mais relevância do que confiabilidade. Assim, como no presente estudo 

foi considerado que ambos os tipos de mensuração utilizados (mercado ativo e fluxo de caixa 

descontado) possuem representação fidedigna,  mais estudos envolvendo ativos biológicos e 

confiabilidade serão necessários para comprovar esse resultado, indicando novos horizontes 

de pesquisa. 
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Além disso, há de se ressaltar que a não confirmação das hipóteses básicas pode ter se 

dado devido a algumas limitações do presente estudo como, por exemplo, o número de 

amostras, o perfil dos respondentes, as variáveis elencadas, a possibilidade dos estímulos 

serem insuficientes, entre outras limitações. Enfim, o estudo sugere que a Teoria do 

Pensamento Contrafactual poderia captar essas facetas cognitivas das pessoas, uma vez que as 

oportunidades perdidas levariam a ativação do pensamento contrafactual, nos quais os 

indivíduos irão desfazer, ainda que mentalmente, os resultados. Ainda que alguns achados do 

estudo contrariem as hipóteses básicas, isso abre novos campos de investigação e 

aperfeiçoamento da teoria e, consequentemente, da compreensão dos comportamentos 

humanos para a avaliação dos ativos. 
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