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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo avaliar se o value relevance da informação da hierarquia do 

valor justo nos Níveis 1 e 2 é superior ao value relevance do Nível 3. A amostra é composta 

pelas empresas listadas no Índice IBRX-50 da Bolsa de Valores de São Paulo - 

BM&FBOVESPA, dos três primeiros trimestres do ano de 2013. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, quantitativa e análise dos dados foi desenvolvida com base na metodologia 

proposta por Song, Thomas e Yi (2010), utilizando dados em painel e o modelo modificado 

de Ohlson (1995). Tanto os ativos quanto os passivos não avaliados a valor justo e os 

classificados nos níveis 1 e 2, não possuem value relevance. Os coeficientes estimados para 

ativos e passivos avaliados a valor justo classificados no Nível 3 (variáveis AVJ3 e PVJ3) 

apresentam coeficientes de -7,074 e 13,407, respectivamente, indicando value relevance. 

Estas variáveis são estatisticamente significativas a 0,01. O coeficiente da variável AVJ3 (-

7.074) é menor que 1, valor do coeficiente esperado, indicando que os investidores reagiram 

de modo a corrigir uma possível superavaliação dos ativos a valor justo classificados no Nível 

3. Para os passivos, a variável PVJ3 apresentou coeficiente maior e com sinal contrário ao 

esperado. Uma explicação para o coeficiente com valor 13,407 pode ser decorrente de 

interpretação incorreta das informações divulgadas dos passivos mensurados a Nível 3 pelos 

investidores ou ser consequência da pequena representatividade dos valores de passivos 

classificados no Nível 3. 

 

Palavras-chave: Valor justo; Hierarquia; Value relevance. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A utilização do valor justo para a mensuração dos ativos e passivos tem se 

intensificado nos últimos anos. Um problema que acompanhava o valor justo era a falta de 

uma definição única, pois em várias normas, tanto do International Accounting Standards 

Board (IASB) quanto do Financial Accounting Standards Board (FASB), haviam diferentes 

definições e diferentes diretrizes que regulamentavam a mensuração a valor justo. 

Em 2003 o FASB elaborou um projeto, com o intuito de eliminar essas diferenças e, 

em 2006, divulgou o Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 157 - Fair 
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Value Measurements, no qual estabeleceu uma estrutura para mensuração dos ativos e 

passivos a valor justo e ampliou o número de informações que devem ser divulgadas sobre 

esta mensuração, aumentando a consistência e a comparabilidade das informações. O FASB 

justificou a emissão desta norma com o fato de haver diferentes definições de valor justo e 

diferentes e limitadas orientações para a aplicação destas definições, além de estarem 

dispersas em diversos pronunciamentos que requeriam a mensuração pelo valor justo (FASB, 

20??). 

Como parte do projeto, do IASB e do FASB, para criação de uma única norma que 

tratasse do assunto, em 2005 o IASB também iniciou a elaboração de uma norma única que 

tratasse do valor justo e em maio de 2011 emitiu a IFRS 13 - Fair value measurement. 

Igualmente a FAS 157, a IFRS não aumentou o uso da mensuração a valor justo, mas 

forneceu uma definição única para valor justo e consolidou a estrutura conceitual de 

mensuração, além de expandir as exigências de divulgação da mensuração por este método. 

No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) editou a IFRS 13 como 

Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração do valor justo em dezembro de 2012, sendo 

obrigatória sua aplicação a partir de janeiro de 2013. 

Dentre as exigências adicionais de divulgação sobre os componentes mensurados a 

valor justo requerido pelo CPC 46, está a divulgação das informações sobre a hierarquia do 

valor justo para todos os ativos e passivos mensurados por este método. Até a emissão desta 

norma, a divulgação da hierarquia do valor justo era requerida somente para os instrumentos 

financeiros (CPC 40 - R1). 

Antes da exigência da divulgação da hierarquia do valor justo, requerido pela primeira 

vez pela FAS 157 do FASB, era difícil testar a associação entre a confiabilidade da 

informação de valor justo e o preço das ações (SONG; THOMAS; YI, 2010). Com a emissão 

do CPC 46 tornou-se possível avaliar se a relevância dos valores justos menos confiáveis 

(Nível 3) é diferente dos valores justos mais confiáveis (Nível 1 e 2). 

Com base nesta recente exigência, o objetivo deste estudo é avaliar se o value 

relevance da informação da hierarquia do valor justo nos Níveis 1 e 2 é superior ao value 

relevance do Nível 3. 

Segundo Barth, Beaver e Landsman (2001), os testes de value relevance são 

realizados, principalmente, para a ampliação do conhecimento sobre a relevância e a 

confiabilidade dos valores contábeis que são refletidos nos preços das ações. Assim, este 

trabalho se justifica pela necessidade de avaliar os primeiros efeitos que as novas informações 

divulgadas sobre valor justo, exigidas pelo CPC 46, tiveram sobre o mercado financeiro 

brasileiro. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Em mercados ativos, o valor justo é considerado o atributo de mensuração mais 

relevante para ativos e passivos, mas na ausência destes mercados ativos, ou seja, em 

mercados em que os preços não possam ser observados, o valor justo pode não ser confiável, 

devido ao risco de conter erros de mensuração (SONG; THOMAS; YI, 2010). 

Em resposta à crise financeira de 2007-2008, houve um apelo do setor financeiro para 

que a contabilidade a valor justo fosse suspensa, sob o argumento de que em um mercado 

inativo, os preços de negociação dos títulos são distorcidos e subestimam seu valor 

econômico subjacente, ou seja, a contabilidade a valor justo agrava o espiral descendente em 

uma situação de mercado distorcido, exigindo que os detentores de títulos saudáveis marquem 

para baixo os preços de seus bens (CHENG, 2009). 

Assim, segundo Barreto e Almeida (2012), o estabelecimento da hierarquia do valor 

justo surgiu para aumentar a consistência e a comparabilidade da mensuração a valor justo e a 

divulgação destas informações. 
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2.1 Valor justo e sua hierarquia 

A hierarquia do valor justo possui três níveis que priorizam os insumos utilizados para 

medir os valores de mercado – os tipos de dados e as informações obtidas – e não a técnica de 

avaliação utilizada para a mensuração, sendo que o Nível 1 é mais observável enquanto que o 

Nível 3 é o menos observável. 

No Nível 1, os preços dos ativos e passivos são cotados em mercados ativos, sendo 

este preço a única base para a mensuração do valor justo. Este nível é o que apresenta menor 

assimetria informacional entre os preparadores das demonstrações contábeis e os usuários 

destas demonstrações. O Nível 2 inclui tanto os preços observáveis os ativos e passivos 

semelhantes, em mercados ativos, ou ainda os preços ativos e passivos idênticos observados 

em mercados inativos. Já para o Nível 3, os dados não estão disponíveis para verificação no 

mercado, sendo que a entidade deverá utilizar de suas próprias informações para avaliar e 

mensurar os itens, considerando e refletindo as premissas que os participantes do mercado 

utilizariam para precificar os mesmos itens. Os insumos utilizados no Nível 3, considerados 

os menos observáveis, estão sujeitos ao mais alto grau de assimetria informacional entre os 

preparadores e os usuários das demonstrações contábeis, e do ponto de vista do investidor é 

atribuído um custo de capital maior aos valores contábeis que são menos confiáveis (Nível 3) 

(SONG; THOMAS; YI, 2010). 

Devido aos problemas de assimetria informacional, custo de capital elevado e falta de 

confiabilidade na informação divulgada, Maines e Wahlen (2006) afirmam que os 

investidores tendem a diminuir o peso que colocam nas mensurações do valor justo menos 

confiáveis (Nível 3) reduzindo assim a associação entre as informações contábeis, e os seus 

julgamentos e decisões. Assim, o valor justo Nível 1 e Nível 2 tendem a apresentar menos 

problemas de confiabilidade que o Nível 3, uma vez que estes valores podem ser mais 

facilmente verificados pelos investidores. 

Quando uma determinada informação contábil é altamente subjetiva (como o Nível 3 

do valor justo) e os gerentes tem permissão para exercer um alto grau de discricionariedade 

sobre ela, os gerentes podem estar mais propensos a gerar distorções intencionais em suas 

estimativas (ABOODY et al, 2006; BARTOV et al, 2007). Assim, na medida em que essas 

distorções são esperadas, em média, os investidores tendem a ajustar suas estimativas na 

avaliação da empresa, principalmente se estiverem preocupados com a possível 

superavaliação de ativos e/ou uma possível subavaliação dos passivos, avaliados a Nível 3. 

Estes ajustes das avaliações dos ativos e passivos relatados pela gestão são refletido em 

valores menores que 1 e -1, respectivamente (SONG; THOMAS; YI, 2010). Os autores 

afirmam que, se os valores justos relatados representassem com precisão o seu valor 

econômico subjacente, então os investidores deveriam atribuir dollar-for-dollar para estes 

valores, prevendo então que os coeficientes para ativos e passivos a Nível 1 e 2 seriam 

próximos de 1 e -1 e para os ativos e passivos Nível 3, os coeficientes seriam inferior a 1 e -1, 

respectivamente. 

Estas previsões teóricas realizadas por Song, Thomas e Yi (2010) são baseadas em 

resultados de outros estudos e se fundamentam em duas suposições: 1) o modelo de avaliação 

está devidamente especificado; e, 2) os mercados são eficientes. Portanto, não se tem a 

pretensão de que os coeficientes devam ser 1 ou -1, sendo que estes valores são utilizados 

como referência para os testes estatísticos. 

 

2.2 Value relevance 

Segundo Barth, Beaver e Landsman (2001) o conceito de value relevance conhecido 

pela academia não é o mesmo conceito reconhecido e recomendado pelos órgãos 

normatizadores. O FASB, por exemplo, utiliza os conceitos de relevância e confiabilidade 
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como os principais critérios para a escolha entre alternativas de contabilização. Para o FASB, 

o valor contábil é relevante se ele é capaz de fazer a diferença nas decisões dos usuários das 

demonstrações contábeis e confiável se representa o que pretende representar. Já para a 

academia, o valor contábil será relevante se apresentar uma relação significativa com os 

preços das ações, ou seja, se o valor contábil refletir as informações relevantes para os 

investidores na avaliação da empresa e for medido de forma confiável o suficiente para ser 

refletido no preço das ações (BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001). No entanto, para 

Ebaid (2012) é improvável que uma informação contábil seja relevante ou confiável se ela 

não refletir a informação que compõe o valor da ação. 

Um valor contábil é definido como relevante se este valor possuir uma associação 

significativa com o valor de mercado do capital próprio (BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 

2001). Se esta associação significativa for encontrada, representa que estas informações 

contábeis são relevantes para os investidores o suficiente para ser refletido no preço das ações. 

O impacto destas informações nos preços de mercado das ações, referido como value 

relevance da informação contábil, é uma área fundamental da pesquisa em contabilidade, 

desde o trabalho inicial realizado por Ball e Brown em 1968 (EBAID, 2012). Para Ball e 

Brown (1968) as mudanças nos ganhos estavam associadas com os retornos das ações, sendo 

então, os ganhos considerados value relevance. 

Desde o estudo de Ball e Brown (1968), diversos estudos têm sido realizados com a 

intenção de verificar a associação das informações contábeis com os preços das ações das 

empresas, como por exemplo, os estudos que examinam o value relevance dos lucros. Os 

resultados destes estudos têm apresentado conclusões mistas, ou seja, enquanto alguns 

estudos demonstram o aumento no value relevance dos lucros ao longo do tempo (COLLINS; 

MAYDEW; WEISS, 1997; ELY; WAYMIRE, 1999; FRANCIS; SCHIPPER, 1999; 

LANDSMAN; MAYDEW, 2002; FRANCIS; SCHIPPER; VICENT, 2003; COLLINS; LI; 

XIE, 2009), outros estudos têm demonstrado a sua diminuição ao longo do tempo (DONTOH; 

RADHAKRISHNAN, RONEN, 2004; CORE; GUAY; BUSKIRK, 2003; LEV; ZAROWIN, 

1999). Outro caminho percorrido pela literatura explora o value relevance das informações 

não financeiras, como satisfação do cliente, responsabilidade social e ambiental, tamanho da 

empresa etc. Segundo Ebaid (2012) estes estudos concluíram que medidas contábeis (não 

financeiras) não explicam sozinhas as variações dos retornos das ações. 

Os estudos de value relevance podem ser classificados em três categorias 

(HOLTHAUSEN; WATTS, 2001): 

a) relative association studies, os quais comparam a associação entre os valores de 

mercado das ações (ou alterações destes valores) com outras formas de mensuração, como por 

exemplo, entre dois padrões contábeis. A comparação geralmente é realizada entre o R2 dos 

modelos de regressão, sendo que o padrão que apresenta maior R2 é considerado como mais 

relevante; 

b) incremental association studies, que verificam se o número contábil que está sendo 

analisado é útil para explicar os valores ou retornos, incluindo outras variáveis. O valor é 

considerado relevante se o coeficiente da regressão estimado é significativamente diferente de 

zero; e 

c) marginal information content studies, os quais investigam se o número contábil 

analisado adiciona informações ao conjunto de informações disponível aos investidores. 

Normalmente estes estudos utilizam estudos de eventos para determinar se a liberação de uma 

informação contábil (condicionada à outra informação já divulgada) está associada à mudança 

de valores. As reações no preço são consideradas evidências de value relevance. 
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2.3 Estudos semelhantes 

Estudos já realizados com o intuito de examinar o value relevance do valor justo, 

foram conduzidos principalmente na análise de instrumentos financeiros, tendo como amostra 

as instituições bancárias. Como exemplo de estudos pioneiros nestas análises, podem ser 

citados Ahmed e Takeda (1995), Barth (1994), Barth, Beaver e Landsman (1996), Eccher, 

Ramesh e Thiagarajan (1996), Nelson (1996) e Venkatachalam (1996). 

Os trabalhos de Barth, Beaver e Landsman (1996), Eccher, Ramesh e Thiagarajan 

(1996) e Nelson (1996) foram motivados pela emissão da FAS 107 em 1991, a qual exigia a 

divulgação das estimativas do valor justo para todos os instrumentos financeiros, 

reconhecidos ou não no balanço patrimonial das instituições financeiras. Estes estudos 

examinaram as implicações nas avaliações do disclosure do valor justo destes instrumentos 

previstos na FAS 107. 

Os resultados dos estudos de Barth, Beaver e Landsman (1996), Eccher, Ramesh e 

Thiagarajan (1996) demonstraram que a divulgação do valor justos dos títulos de 

investimentos e empréstimos forneceu poder explicativo significativo além dos valores 

contábeis. Já Nelson (1996) encontrou que apenas valores justos dos títulos mobiliários 

possuem value relevance. Os resultados do trabalho de Eccher, Ramesh e Thiagarajan (1996), 

além de demonstrarem evidências que as novas exigências de divulgação sobre o valor justo 

trazido pela FAS 107 apresentaram demonstrações contábeis com informações mais 

relevantes, demonstraram que estas divulgações eram relevantes apenas em casos limitados. 

Venkatachalam (1996) investigou o value relevance dos valores justos divulgados de 

instrumentos financeiros derivativos fora do balanço dos bancos. Os resultados sugeriram que 

estas divulgações ajudavam a explicar as diferenças nos preços das ações dos bancos. 

O value relevance do valor justo dos instrumentos financeiros também foi analisado 

por Khurana e Kim (2003), que examinaram a hipótese de que as divulgações sobre o valor 

justo dos instrumentos financeiros é mais informativo para explicar os valores patrimoniais 

que as divulgações do custo histórico, para uma amostra de 115 holdings bancárias durante o 

período de 1995-1998. Os resultados obtidos demonstraram que não foi possível detectar 

diferença no poder de informação entre os conjuntos de medidas de valor justo e custo 

histórico. Porém, para pequenas holdings bancárias e aquelas sem analysts following, as 

medidas de custo histórico para empréstimos e depósitos são mais relevantes que os valores 

justos. Em contraste, o valor de mercado dos títulos disponíveis para venda, que são 

negociados em mercados ativos, explicam mais os valores patrimoniais que o custo histórico. 

Wang, Alam e Makar (2005) investigaram o value relevance do disclosure dos 

derivativos dos bancos para o período de 1994 a 2000 sob a FAS 119, bem como para o 

período de 2001 a 2002 abrangido pela FAS 133. Os resultados demonstraram que as 

divulgações sobre o valor nocional dos bancos é relevante e que esta evidência de conteúdo 

informacional adicional é robusto para a inclusão de dados recentes de valor justo. 

Estudos do value relevance do valor justo também foram conduzidos em instituições 

não financeiras. Arouri et al (2012) analisaram o value relevance da contabilização dos 

instrumentos financeiros pelo seu valor justo para as 25 empresas listadas no índice de 

mercado francês CAC 40, de 2005 a 2007. Os resultados apresentaram que o valor justo é 

relevante na mudança do preço das ações. Além disso, encontraram que a volatilidade dos 

rendimentos do valor justo não afeta significativamente a determinação do preço das ações, 

mas aumenta a percepção de risco dos operadores de mercado. 

O value relevance da contabilidade a valor justo em relação à contabilidade a custo 

histórico dos instrumentos financeiros de fundos mútuos fechados foi analisada por Carrol, 

Linsmeier e Petroni (2003), que concluíram que os valores justos dos títulos de investimentos 

fornecem informações relevantes para os investidores de fundos fechados. 
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Estudos também foram realizados com o objetivo de verificar o value relevance dos 

níveis do valor justo. Goh, Ng e Young (2009), analisaram a associação entre o preço das 

ações e os diferentes níveis do valor justo dos ativos de uma amostra de bancos de 2008. 

Segundo os resultados, todos os níveis do valor justo dos ativos são significantes, sugerindo 

que, em média, os investidores percebem todos os níveis da hierarquia do valor justo como 

suficientemente confiáveis para serem refletidas no valor da empresa. 

Song, Thomas e Yi (2010) analisaram se a relevância do valor justo do Nível 1 e 2 é 

maior que a relevância do valor justo Nível 3. Os resultados demonstraram que o coeficiente 

de valorização do Nível 3 dos ativos é significativamente positiva menor que o Nível 1 e 2. Já 

para os passivos, o Nível 3 é significativamente negativo maior que o Nível 1 e 2. 

De acordo com Khurana e Kim (2003), os valores justos são mais value relevance 

quando medidas objetivas de mercado para mensuração do valor justo estão disponíveis 

(níveis 1 e 2) ou menos value relevance quando estas medidas não estão disponíveis (Nível 

3). Os autores ainda lembram que simplesmente exigir o valor justo como medida para relatar 

os instrumentos financeiros, pode não melhorar a qualidade da informação para as holdings 

bancárias, a menos que métodos de estimação apropriados ou orientações para os 

instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos possam ser 

estabelecidos. 

Estes estudos concluem que o valor justo possui value relevance e de acordo com 

Kolev (2009) e Song, Thomas e Yi (2010) este value relevance varia de acordo com a fonte 

da informação, ou seja, conforme os níveis do valor justo. 

 

3. METODOLOGIA 

Do ponto de vista dos objetivos, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva. Segundo 

Gil (2008) a descritiva busca descrever as características de uma determinada população ou 

fenômeno, ou ainda pelo estabelecimento de relações entre as variáveis. Neste sentido, esta 

pesquisa busca analisar a relação das informações contábeis com o preço das ações. Este 

estudo também é caracterizado como quantitativo, pois o tratamento dos dados é realizado por 

meio de técnicas estatísticas, sendo que o roteiro da pesquisa compreende as seguintes etapas: 

(1) revisão da literatura; (2) coleta dos dados; (3) análise estatística dos dados; e, (4) 

apresentação e análise dos dados. 

O modelo de níveis de preço é frequentemente utilizado na literatura contábil para 

testar o value relevance da informação contábil. Segundo Barth, Beaver e Landsman (2001), a 

distinção fundamental entre os estudos de value relevance que examinam os níveis de preços 

e aqueles que examinam as mudanças de preços ou retornos, é que o primeiro está interessado 

em determinar o que é refletido no valor da empresa, e o segundo está interessado em 

determinar o que é refletido em mudanças de valor ao longo de um período de tempo 

específico, que é o objetivo deste trabalho. 

Para testar o value relevance dos níveis de valor justo, foi selecionada como amostra 

deste estudo as empresas que compõem o Índice Brasil 50 (IBrX-50) da Bolsa de Valores de 

São Paulo – BM&FBOVESPA. Este índice é composto pelas 50 empresas com ações mais 

negociadas na BOVESPA em termos de liquidez. 

Dentre estas empresas foram identificadas as empresas obrigadas a apresentar a 

hierarquia do valor justo para todos os ativos e passivos mensurados a valor justo, com base 

no CPC 46 que entrou em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013. Excluídas as empresas 

desobrigadas a amostra final é composta por 28 empresas no período compreendido entre o 

primeiro e o terceiro trimestre de 2013. A coleta de dados foi realizada entre outubro de 2013 

e fevereiro de 2014. Por conta disto o quarto trimestre de 2013 não foi incluído na amostra. 

Os dados para o desenvolvimento deste trabalho foram coletados diretamente nas 

demonstrações contábeis divulgadas trimestralmente no site da Bovespa, mais 
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especificamente no Balanço Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e nas 

Notas Explicativas. As informações sobre o preço das ações foram coletadas no site 

Infomoney. 

Segundo a legislação sobre a divulgação das informações contábeis trimestrais, as 

instituições possuem o prazo de até 45 dias após o fechamento do trimestre para esta 

divulgação. Para analisar qual seria a melhor data para a coleta dos dados referente ao preço 

das ações (se é o dia da divulgação das informações ou o dia posterior à divulgação das 

informações), utilizou-se a metodologia de análise de correlação canônica (ACC), conforme 

apresentado na Equação 1: 

 

𝑃𝐴𝑖𝑡 + 𝑃𝐴𝑡1𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑁𝑉𝐽𝑖𝑡 +  𝛽2𝐴𝑉𝐽1𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑉𝐽2𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑉𝐽3𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑁𝑉𝐽𝑖𝑡
+ 𝛽6𝑃𝑉𝐽12𝑖𝑡 + 𝛽7𝑃𝑉𝐽3𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝐴𝐼𝐸𝑖𝑡 +  𝜀 (1) 

 

Onde: 

PA = Variável dependente, representada pelo preço da ação no dia da divulgação das 

informações trimestrais de cada empresa i no tempo t 

PAt1 = Variável dependente, representada pelo preço da ação um dia após a 

divulgação das informações trimestrais de cada empresa i no tempo t 

β0 = Intercepto 

ANVJ = Variável independente, representada pelos ativos não avaliados a valor justo 

dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

AVJ1 = Variável independente, representada pelos ativos avaliados a valor justo Nível 

1 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

AVJ2 = Variável independente, representada pelos ativos avaliados a valor justo Nível 

2 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

AVJ3 = Variável independente, representada pelos ativos avaliados a valor justo Nível 

3 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

PNVJ = Variável independente, representada pelos passivos não avaliados a valor 

justo dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

PVJ12 = Variável independente, representada pelos passivos avaliados a valor justo 

Nível 1 e 2 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t. Devido a pequena 

frequência de passivos mensurados a valor justo, o valor justo Nível 1 e 2 foram somados 

(PVJ12) 

PVJ3 = Variável independente, representada pelos passivos avaliados a valor justo 

Nível 3 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

RAIE = Variável independente, representada pelo resultado antes dos itens 

extraordinários dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; e 

ε = erro aleatório. 

 

Para testar o objetivo proposto para este estudo, ou seja, testar se o value relevance do 

Nível 1 e 2 é maior que o value relevance do Nível 3, foi utilizada a metodologia proposta por 

Song, Thomas e Yi (2010), os quais utilizaram o modelo modificado de Ohlson (1995), que 

tem sido extensivamente empregado pela literatura para testar o value relevance das 

informações contábeis, onde, por meio da regressão de dados em painel, utilizou-se a seguinte 

equação: 

 

𝑃𝐴𝑡1𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑁𝑉𝐽𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑉𝐽1𝑖𝑡 + 𝛽3𝐴𝑉𝐽2𝑖𝑡 + 𝛽4𝐴𝑉𝐽3𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝑁𝑉𝐽𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃𝑉𝐽12𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑃𝑉𝐽3𝑖𝑡 + 𝛽8𝑅𝐴𝐼𝐸𝑖𝑡 +  𝜀 (2) 
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Onde: 

PAt1 = Variável dependente, representada pelo preço da ação um dia após a 

divulgação das informações trimestrais de cada empresa i no tempo t 

β0 = Intercepto 

ANVJ = Variável independente, representada pelos ativos não avaliados a valor justo 

dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

AVJ1 = Variável independente, representada pelos ativos avaliados a valor justo Nível 

1 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

AVJ2 = Variável independente, representada pelos ativos avaliados a valor justo Nível 

2 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

AVJ3 = Variável independente, representada pelos ativos avaliados a valor justo Nível 

3 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

PNVJ = Variável independente, representada pelos passivos não avaliados a valor 

justo dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

PVJ12 = Variável independente, representada pelos passivos avaliados a valor justo 

Nível 1 e 2 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t. Devido a pequena 

frequência de passivos mensurados a valor justo, o valor justo Nível 1 e 2 foram somados 

(PVJ12) 

PVJ3 = Variável independente, representada pelos passivos avaliados a valor justo 

Nível 3 dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; 

RAIE = Variável independente, representada pelo resultado antes dos eventos 

extraordinários dividido pelo número de ações da empresa i no tempo t; e 

ε = erro aleatório. 

 

Os mensurados a Nível1 e Nível 2 foram somados formando a variável PVJ12 por 

conta da baixa quantidade de passivos em ambos os níveis. Esta ação não prejudica a análise, 

pois o objetivo é verificar as diferenças entre o Nível 3 e os Níveis 1 e 2. Prática idêntica 

também foi utilizada por Song, Thomas e Yi (2010). 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A primeira constatação quanto ao uso do valor justo nas empresas da amostra foi de 

que a proporção de ativos e passivos mensurados a valor justo em relação aos ativos e 

passivos não avaliados a valor justo e o valor dos ativos e passivos avaliados a valor justo é 

menor que a observada em outros estudos. 

Laux e Leuz (2010) analisaram, no primeiro trimestre de 2009, os 7 maiores bancos de 

investimento e holdings bancárias dos EUA e observaram que a média de ativos avaliados a 

valor justo era de 55,2%, sendo que este percentual era composto por 22,1% (Nível 1), 64% 

(Nível 2) e 13,9% (Nível 3). Bhamornsiri, Guinn e Schroeder (2010) analisaram as 500 

companhias da Fortune em 31 de março de 2008 e observaram que 52% do total dos ativos 

destas empresas foram avaliados a valor justo, sendo que 12,2% a Nível 1, 36,4% Nível 2 e 

3,4% de Nível 3. No passivo, 21,7% dos itens eram avaliados a valor justo, sendo que 2,3% a 

Nível 1, 17,9% Nível 2 e 1,5% a Nível 3. 

O percentual de ativos e passivos mensurados a valor justo na amostra apresentou 

significativamente menor que o observado por estes autores, conforme se observa na Tabela 

1, que apresenta a quantidade de ativos e passivos mensurados a valor justo, bem como a 

representatividade de cada nível da amostra. 
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Tabela 1 - Representatividade do valor justo nos ativos e passivos totais (valores em %) 

Descrição 
Período 

Média 
2013.1 2013.2 2013.3 

Ativo a valor justo 10,07 10,30 10,98 

10,46 

      Nível 1 6,33 6,36 5,94 

      Nível 2 3,38 3,58 4,70 

      Nível 3 0,37 0,36 0,35 

Ativo não valor justo 89,93 89,70 89,02 

Total 100,00 100,00 100,00 

Passivo a valor justo 1,20 1,64 1,86 

1,57 

      Nível 1 0,09 0,14 0,40 

      Nível 2 1,02 1,41 1,37 

      Nível 3 0,08 0,09 0,09 

Passivo não valor justo 98,80 98,36 98,14 

Total  100,00 100,00 100,00 

 

A menor proporção de ativos e passivos avaliados a valor justo também se traduz em 

valores monetários menores. No estudo de Bhamornsiri, Guinn e Schroeder (2010) esses 

valores representavam U$ 9,5 trilhões de dólares de ativos e U$ 3,7 trilhões de dólares de 

passivos. 

O valor total dos ativos mensurados a valor justo equivale a R$ 1,034 trilhões (10,46% 

da soma dos ativos das empresas da amostra). Já os passivos avaliados a valor justo 

representam R$ 155,6 bilhões, representando 1,57% da soma dos passivos das empresas da 

amostra. Estes valores são apresentados na Tabela 2 que detalha os valores justos totais de 

ativos e passivos por trimestre e o valor de cada nível na composição do valor justo total. 

 

Tabela 2 - Valor justo por nível em cada trimestre (em mil R$) 

  
2013.1 2013.2 2013.3 Média 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

Ativo a valor justo 
    Nível 1 201.581.587  63 210.784.267  62 201.237.286  54 204,534,380 59 

    Nível 2  107.488.835  33 118.627.479  35 159.240.549  43 128,452,288 37 

    Nível 3  11.644.261  4 12.076.174  3 11.867.216  3 11,862,550 4 

 Total 320.714.683  100 341.487.920  100 372.345.051  100 344,849,219 100 

Passivo a valor justo 
    Nível 1   2.812.658  7 4.703.308  9 13.675.495  22 7,063,820 14 

    Nível 2  32.611.199  86 46.726.816  86 46.402.099  73 41,913,372 81 

    Nível 3  2.675.025  7 2.976.911  5 3.075.805  5 2,909,247 6 

 Total  38.098.882  100 54.407.035  100 63.153.399  100 51,886,439 100 

 

Na média, os ativos mensurados a valor justo são compostos principalmente por ativos 

classificados no Nível 1 (59%), cuja mensuração é realizada com base em dados observados 

em mercado ativo. Somente 4% dos ativos foram avaliados a valor justo Nível 3. Por fim, os 

ativos avaliados no Nível 3 representam somente 4% do total dos ativos, valores obtidos a 

partir de métodos menos observáveis, baseados nas premissas internas da empresa. Com estes 

valores, a maior parte (96%) dos ativos a valor justo possuem valores observáveis em 

mercados ativos ou são baseados em valores de ativos similares observáveis em mercados 

ativos. 

Esta situação é diferente dos valores observados nos estudos de Laux e Leuz (2010); 

Bhamornsiri, Guinn e Schroeder (2010) e Gracanin e Kalac (2011), onde os resultados 

apontam que os ativos avaliados a valor justo são compostos principalmente por valor justo 

classificado no Nível 2. 
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A maioria dos passivos mensurados a valor justo são de Nível 2 (81%), Porém, o 

Nível 3 também representa apenas uma pequena parte dos passivos (6%) do valor dos 

passivos avaliados a valor justo. Semelhantemente ao ativo, a maior parte dos passivos 

apresenta verificabilidade. Este resultado é semelhante ao resultado do estudo de Bhamornsiri, 

Guinn e Schroeder (2010). 

Comparando estes resultados com os resultados dos estudos de Laux e Leuz (2010), 

Bhamornsiri, Guinn e Schroeder (2010) e Gracanin e Kalac (2011), verifica-se que no Brasil, 

ao contrário dos resultados apresentados por estes estudos, os ativos avaliados a valor justo 

são compostos principalmente por valor justo Nível 1. Já o resultado para os passivos 

avaliados a valor justo no Brasil é semelhante ao encontrado nos estudos internacionais, ou 

seja, os passivos são avaliados a valor justo no Nível 2. 

Quanto à observação do preço da ação foi preciso determinar a data da coleta destes 

dados, a qual foi determinada por meio de uma análise de correlação canônica. Na Tabela 3 

são apresentados os resultados da análise de Correlação Canônica, obtidos a partir da 

utilização da Equação 1, a qual foi utilizada para a escolha do período mais adequado para a 

coleta das informações sobre o preço das ações. 

 

Tabela 3 - Análise correlação canônica 

 
u1 u2 

Correlação canônica 0.7061 0.2044 

Carga canônica das variáveis dependentes     

PA -0.592211 -1.824985 

PAT1 0.630364 1.812962 

Significância da correlação canônica (λ de Wilk)     

 
Estatística Teste F 

Conjunto 1-2 0.480492 4.0944 

Conjunto 2 0.958217 0.4672 

O Teste de Normalidade de Doornik-Hansen (Chi2= 3662.462 p-valor= 0,000) apresenta evidências de 

normalidade, não rejeitando a H0 (há evidências de normalidade). 

 

Os resultados demonstram que o conjunto de variáveis 1 (u1) possui coeficiente de 

correlação maior que o conjunto 2 (u2) com as variáveis dependentes analisadas na pesquisa. 

Analisando as cargas canônicas das variáveis independentes, confirmou-se que o preço da 

ação no dia seguinte da divulgação das informações sobre o valor justo em níveis é mais 

explicada pelas variáveis dependentes selecionadas. 

Para testar o value relevance da informação sobre a hierarquia do valor justo foi 

estimada a associação entre o preço das ações e os ativos e passivos a valor justo, 

padronizados pela divisão de todos os valores pela quantidade de ações, utilizando o modelo 

modificado de Ohlson (1995), Equação 2. Este modelo tem sido amplamente empregado na 

literatura para este teste (SONG; THOMAS; YI, 2010). 

Na Tabela 4, são apresentados os resultados da regressão da Equação 2, que teve o 

objetivo de analisar se o value relevance do valor justo a Nível 1 e 2 é maior que o value 

relevance do valor justo a Nível 3 na determinação do preço das ações das empresas 

analisadas. 
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Tabela 4 - Resultado da regressão dos dados em painel 
Variável dependente: Preço da ação  

Variáveis 

independentes 

Coeficiente 

esperado 
Coeficiente Erro padrão Estatística t p-valor 

ANVJ - 0,046 0,136 0,330 0,741 

AVJ1 1 -0,104 0,212 -0,490 0,630 

AVJ2 1 0,056 0,030 1,870 0,072* 

AVJ3 1 -7,074 0,557 -12,700 0,000*** 

PNVJ - -0,018 0,040 -0,460 0,650 

PVJ12 -1 0,153 0,106 1,450 0,160 

PVJ3 -1 13,407 0,856 15,670 0,000*** 

RAIE - -0,143 0,210 -0,680 0,503 

Constante - 27,901 7,974 3,500 0,002 

Descrição Valor p-valor 

R2 0,1397 
 

Teste de Chow 168,86 0,000 

Teste de Breusch e Pagan 57,76 0,000 

Teste de Hausman 2,52 0,960 

Jarque-Bera (normalidade) 1571 0,000 

Teste de Wooldridge (autocorrelação) 0,288 0,596 

Multicolineariedade - o resultado da multicolineariedade para as variáveis AVJ1, AVJ2 e PNVJ é 

respectivamente 11,01; 10,93 e 10,31. Para as demais variáveis o resultado foi inferior a 10. 

*, *** Indica significância estatística de 0,10 e 0,01, respectivamente. 

 

Ao analisar as variáveis explicativas, verifica-se que os coeficientes estimados para 

ativos e passivos a não valor justo e ativos e passivos Nível 1 e 2 são próximos a zero, 

indicando que não há value relevance. Este resultado é contrário aos resultados de Goh, Nh e 

Young (2008) e (Kolev 2009) que encontraram significância para todos os níveis do valor 

justo dos ativos, sugerindo que, em média, os investidores percebem as estimativas do valor 

justo como suficientemente confiável para ser refletido no valor da empresa. Porém, é 

importante destacar que reconhecemos que as diferenças entre as amostras, períodos de 

análise e até mesmo o tempo de vigência da norma, não permitem fazer comparações diretas. 

Estes estudos foram realizados com amostras maiores e, principalmente, a norma já estava em 

vigência há mais de dois anos. No Brasil, o CPC 46 entrou em vigor em 01.01. 2013, o que é 

recente e ainda se está no processo de aprendizagem da norma. 

Os coeficientes estimados para ativos e passivos avaliados a valor justo classificados 

no Nível 3, AVJ3 e PVJ3 apresentam coeficientes de -7,074 e -13,407, respectivamente, 

indicando value relevance. Estas variáveis são estatisticamente significativas a 0,01. 

O coeficiente da variável AVJ3, -7.074, é menor que o coeficiente esperado (1), 

indicando que os investidores reagiram de modo a corrigir uma possível superavaliação dos 

ativos a valor justo classificados no Nível 3. Este resultado corrobora com os resultados dos 

estudos de Khurana e Kim (2003), Maines e Wahlen (2006), Kolev (2008) e Song, Thomas e 

Yi (2010), os quais apresentam que o valor justo Nível 3 possui menos value relevance que o 

valor justo Nível 1 e 2, o que era esperado devido os problemas de confiabilidade na 

informação, assimetria informacional, dentre outros que o Nível 3 apresenta. 

Para os passivos, a variável PVJ3 apresentou coeficiente maior e com sinal contrário 

ao esperado. Quando as informações sobre os passivos mensurados a valor justo a Nível 3 são 

divulgadas, espera-se que os investidores avaliem negativamente as informações (coeficiente 

próximo a -1) com uma avaliação menor a avaliação das informações a Nível 1 e 2. 
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Esta estimativa era esperada, pois quando uma informação contábil é altamente 

subjetiva, como no caso do valor justo a Nível 3, alto grau de julgamento pode ser exercido 

para a determinação da informação (ABOODY et al, 2006; BARTOV et al, 2007) e, sabendo 

disso, os investidores ajustam essas estimativas na avaliação das empresas, ajustando os 

passivos a Nível 3 para próximo a -1 ou menor de -1 (SONG; THOMAS; YI, 2010). 

Uma explicação para o coeficiente com valor 13,407 (PVJ3) pode ser decorrente de 

interpretação incorreta das informações divulgadas dos passivos mensurados a Nível 3 pelos 

investidores. Apesar de não ser estatisticamente significativa o coeficiente dos passivos 

classificados no Nível 1 e 2, o coeficiente se posicionou próximo a -1. Também é preciso 

considerar a pequena representatividade dos valores dos passivos classificados no valor justo 

Nível 3. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o CPC 46 - Mensuração do valor justo, a partir de 01 de janeiro de 

2013 as empresas são obrigadas a divulgar os valores justos dos ativos e passivos por níveis, 

conforme a hierarquia do valor justo. Estes níveis são baseados em insumos utilizados para a 

mensuração do valor justo: Nível 1, baseado em dados observáveis em mercado ativo; Nível 

2, baseado em dados observáveis de itens semelhantes, em mercados ativos, ou preços 

observados para itens idênticos em mercados inativos; e, Nível 3, baseado em dados não 

observáveis gerados pela própria empresa. 

O objetivo deste estudo foi verificar se o value relevance atribuído às informações do 

valor justo dos Níveis 1 e 2 é superior ao value relevance atribuído ao valor justo de Nível 3. 

Foram utilizados os dados trimestrais de 28 empresas listadas no Índice IBRX-50 da Bolsa de 

Valores de São Paulo - BM&FBOVESPA, dos três primeiros trimestres do ano de 2013. A 

análise foi desenvolvida com base na metodologia proposta por Song, Thomas e Yi (2010), os 

quais utilizaram o modelo modificado de Ohlson (1995). Como variável dependente utilizou-

se o preço da ação do dia seguinte à divulgação das informações trimestrais e como variáveis 

dependentes foram utilizados ativos não avaliados a valor justo (ANVJ), ativos avaliados a 

valor justo Nível 1 (AVJ1), ativos avaliados a valor justo Nível 2 (AVJ2), ativos avaliados a 

valor justo Nível 3 (AVJ3), passivos não avaliados a valor justo (PNVJ), a soma dos passivos 

avaliados a valor justo Nível 1 e 2 (PVJ12), passivos avaliados a valor justo Nível 3 (PVJ3) e 

o resultado antes dos eventos extraordinários (RAIE). 

Utilizou-se a análise de correlação canônica para determinar o dia em que o preço da 

ação melhor reflete a divulgação das informações. Foram testados o preço da ação no dia da 

divulgação (PAit) e o preço da ação no dia posterior a data da divulgação (PAt1it). 

Os resultados demonstraram que os ativos mensurados a valor justo representam, em 

média, 10,46% do total dos ativos das empresas analisadas. Já os passivos, representam, em 

média, 1,5%. Estes valores estão muito abaixo das médias apresentadas por outros estudos, 

como os estudos de Laux e Leuz (2010) e Bhamornsiri, Guinn e Schroeder (2010), em que a 

média dos ativos mensurados a valor justo é 52% e dos passivos 21,7%. 

Verificou-se também que os ativos a valor justo são compostos principalmente por 

ativos a valor justo Nível 1 (média de 59%), seguido do Nível 2 (média 37%) e Nível 3 (4%). 

Já os passivos a valor justo são compostos principalmente por passivo a valor justo Nível 2 

(média de 81%), seguido do Nível 1 (média 14%) e Nível 3 (6%). 

Tanto ativos quanto passivos não avaliados a valor justo e avaliados a valor justo 

classificados nos Níveis 1 e 2 apresentam resultados muito próximos a zero, indicando que 

não há value relevance. 

Porém, os coeficientes dos ativos não avaliados a valor justo e avaliados e 

classificados nos Níveis 1 e 2 possuem value relevance maior que ativos avaliados no Nível 3. 

O coeficiente da variável AVJ3 (ativos a Nível 3) apresentou resultado esperado, ou seja, 
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coeficiente inferior a 1, confirmando que a mensuração de ativos com base em dados não 

disponíveis no mercado tende a possuir menos value relevance que os demais níveis do valor 

justo. 

Já para os passivos classificados no Nível 3 esperava-se coeficiente próximo de -1 e o 

coeficiente encontrado foi de 13,407. Quando os investidores estão preocupados com uma 

possível subavaliação dos passivos classificados no Nível 3, eles tendem a atribuir valores 

menores de -1, o que não se confirmou. Quando esta preocupação não existe o valor esperado 

é -1, e quando este valor não tem value relevance ele deve se posicionar próximo a 0. Desta 

forma, o coeficiente encontrado pode ser decorrente da interpretação errônea das informações 

pelos investidores, ou ser consequência da pequena representatividade dos valores de passivos 

classificados no Nível 3, ou ser decorrente de outro fator. 

Generalizações deste estudo devem ser feitas com precaução por conta de algumas 

limitações. O estudo apresenta limitações na amostra de dados que compreende poucas 

empresas. Também se deve considerar o fato de que os dados são referentes aos primeiros três 

trimestres do vigor do CPC 46. Desta forma, para estudos futuros, recomenda-se o aumento 

da amostra e decompor cada nível de valor justo por tipo de ativo ou passivo para que análises 

mais específicas sobre qual tipo de item gera informação relevante possa ser realizado. 

Este estudo contribui na discussão sobre a adoção do CPC 46 que instrui a divulgação 

das informações sobre ativos e passivos avaliados a valor justo, apresentando resultados sobre 

o value relevance das informações sobre a hierarquia do valor justo. 
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