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RESUMO 

Propriedade para investimento (PI) foi normatizada pelo CPC 28, com aplicação a partir do 

exercício de 2010. A possibilidade de escolha entre o método do custo ou do valor justo foi 

incluída pela nova norma. Esse trabalho teve o objetivo de verificar quais características 

influenciam essa opção pelo custo histórico ou valor justo para a mensuração das PIs. É um 

estudo explicativo e descritivo com análise quantitativa, e amostra obtida por oportunidade. 

Foram analisadas as demonstrações contábeis dos anos de 2010 a 2014, de todas as 97 

empresas de capital aberto que possuíam valor para propriedade para investimento em, pelo 

menos, um dos cinco anos. Foi feita uma regressão logística backward, com a variável 

dependente sendo a escolha pelo método do custo ou do valor justo para PI. Os regressores 

significativos foram auditoria, setor, propriedade para investimento/ativo total; e, no caso com 

menos observações, pertencimento ao nível 1 ou 2 de cálculo do valor justo pelo CPC 46, e 

passivo circulante/passivo não circulante. A melhor capacidade de acerto da regressão obtida 

foi 77,2%, de acordo com o R
2
 Nagelkerke. Assim, essa pesquisa contribuiu para o estudo das 

escolhas contábeis, em opção que antes de 2010 não existia, e verificou que prevalece o uso 

do custo histórico, ainda que haja o incentivo explícito na norma para a mensuração pelo 

valor justo. 
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1 INTRODUÇÃO 



 
 

 

 Tradicionalmente, propriedades como imóveis e terrenos são classificadas 

contabilmente como imobilizado, mensurados pelo custo e sujeitos ao teste de 

recuperabilidade. Investimentos financeiros, por sua vez, têm características contábeis 

próprias que permitem, por exemplo, o uso do valor justo ao invés do custo histórico, e a 

correspondente atualização monetária a cada exercício, afetando a conta de resultados. O que 

o International Accounting Standard 40 (IAS 40) e o correspondente Pronunciamento 

Técnico 28 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 28) trazem de novidade é a 

junção das características desses dois tipos contábeis num item de propriedade para 

investimento. 

 Assim, uma propriedade para investimento (PI), de acordo com o CPC 28, é aquela 

"mantida (pelo proprietário ou pelo arrendatário em arrendamento financeiro) para auferir 

aluguel ou para valorização do capital ou para ambas" (CPC 28, 2009, item 5, p. 3). Deve ser 

classificada no "ativo não circulante", porém em subconta de "investimentos", e não de 

"imobilizado". O que diferencia uma PI de outros ativos mantidos pela entidade é a alta 

independência de seus fluxos de caixa, como está no item 7 do CPC 28. 

 Propriedade para investimento, portanto, traz inovações quanto à possibilidade de 

escolha da forma de mensuração. Sendo assim, esse trabalho tem o objetivo de verificar quais 

características influenciam a opção pelo uso do custo histórico ou do valor justo. 

 Como a norma sobre PI inova ao deixar para os gestores das empresas a escolha sobre 

qual método contábil utilizar para o lançamento da PI, se custo histórico ou valor justo, ou 

seja, possibilita uma discricionariedade contábil pelo gestor, é importante que se conheça 

quais parâmetros são determinantes para a decisão sobre o método. Devido à escolha, há 

maior possibilidade de manipulação de resultados, uma vez que as variações no valor justo 

dessas propriedades são reconhecidas no resultado do exercício do período. Assim, torna-se 

importante conhecer os fatores que levam à escolha de um método em detrimento de outro. 

 O problema que se busca compreender é o que motiva a escolha de um método de 

valoração em detrimento do outro e quais as consequências subsequentes, principalmente 

considerando que, no caso de PI, está-se lidando com um accrual, ou seja, algo que tem 

implicação direta no resultado da empresa, ainda que não afete a conta "caixa". 

 Não se quer associar obrigatoriamente a possibilidade de escolha a um gerenciamento 

de resultados visando propósitos oportunísticos. Não é porque a norma oferece alternativas, 

que há incentivo a um comportamento inadequado. Mas, por outro lado, possibilita que tal 

comportamento aconteça. E o CPC 28, ao invés de determinar um método contábil, 

explicitamente deixa a opção pelo custo histórico ou pelo valor justo a cargo de cada empresa. 

Daí, a conta de PI servir para verificar quais características influenciam a escolha dos 

métodos, e a qualidade dessas escolhas. Assim, esse trabalho utiliza a conta de propriedade 

para investimento como motivadora para abordar questões sobre escolhas contábeis e suas 

implicações. 

 Foram incluídas no estudo todas as empresas de capital aberto constantes do banco de 

dados Economática e que tinham propriedade para investimento em qualquer um dos anos 

entre 2010 e 2014, totalizando 97 empresas. 

 Esse artigo está dividido em seis grandes partes, além da presente introdução. O 

próximo capítulo, referencial teórico, trata das escolhas contábeis. A metodologia, terceira 

parte, foi dividida em quanto ao tipo de pesquisa, quanto à amostra, quanto aos procedimentos 

estatísticos, e, por fim são apresentadas as hipóteses de investigação. A quarta parte apresenta 

os resultados, e a quinta, suas discussões. Por fim, são feitas as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO: ESCOLHAS CONTÁBEIS 



 
 

 

2.1 Teoria das Escolhas Contábeis 

 Holthausen e Leftwich (1983) analisaram as consequências econômicas das escolhas 

contábeis voluntárias e obrigatórias, com base em quinze artigos publicados entre 1979 e 

1983. Para esses autores, existem consequências econômicas quando a mudança na regra 

usada na escolha contábil altera a distribuição do fluxo de caixa da empresa, ou a riqueza das 

partes que usam as demonstrações contábeis para contratos ou tomada de decisões 

(Holthausen & Leftwich, 1983, p. 77). Caso não haja custos com a contratação (avaliação, 

negociação, elaboração e renegociação de contratos) e o acompanhamento (informação acerca 

do desempenho do contrato e avaliação da compliance aos termos contratados), as escolhas 

contábeis são irrelevantes. Ou seja, é o fato de tais escolhas, voluntárias ou obrigatórias, terem 

influência nos resultados econômicos que deve ser a questão central a ser debatida. Os autores 

concluíram que há duas associações sistemáticas que refletem consequências econômicas: 

tamanho da empresa (como representação da visibilidade política) e alavancagem (como 

representação dos custos contratuais). 

 Posteriormente, Holthausen (1990) analisou dois outros estudos sobre escolhas 

contábeis (de Malmquist (1990) e de Mian e Smith (1990)), contrastando três perspectivas 

sobre essas escolhas de método contábil: comportamento oportunista, contratação 

eficiente, e informação. Sob a perspectiva da eficiência dos contratos, as escolhas contábeis 

são feitas para minimizar os custos de agência e maximizar o valor da firma (Holthausen, 

1990, p. 207). O autor concluiu que a literatura sobre escolhas contábeis, apesar de ter surgido 

com base na contratação eficiente, abandonou essa perspectiva em favor dos estudos sobre 

comportamento oportunista. Os dois artigos analisados, porém, apresentam as escolhas 

contábeis como forma de aumentar a eficiência dos contratos em monitorar os conflitos de 

agência (Malmquist) e melhorar a qualidade da informação (Mian e Smith), discordando da 

hipótese de as escolhas contábeis serem guiadas pelo comportamento oportunista. 

 Fields, Lys e Vincent (2001) fizeram uma análise das pesquisas publicadas nos anos 

1990, em três importantes periódicos sobre contabilidade, sobre determinantes e 

consequências das escolhas contábeis, e classificaram os artigos de acordo com três tipos de 

imperfeições do mercado que influenciam as escolhas dos gestores: custo de agência, 

assimetria informacional e externalidades que afetam partes não contratantes. 

 Para os autores, a possibilidade de escolher permite melhores decisões (como sobre a 

forma de depreciar um ativo), mas não é desejável que essas escolhas sejam irrestritas. Daí a 

necessidade de normas que limitem as possibilidades, ainda que não devam acabar com as 

discricionariedades. 

 Foi publicado, no mesmo exemplar do Journal of Accounting and Economics, um 

segundo trabalho especialmente analisando o levantamento de Fields et al. (2001) sobre 

escolhas contábeis, escrito por Francis (2001). A autora apoia as definições e as sugestões 

propostas no artigo anterior, reforçando que as decisões sobre a implementação das escolhas 

contábeis oferecem mais oportunidades para a compreensão das motivações e consequências 

das escolhas do que o aspecto do método contábil em si (Francis, 2001, p.312). 

 De 2001 até 2013 – devido especialmente à adoção das normas internacionais emitidas 

pelo IASB, que, em vários casos, conflitam com os GAAPs nacionais –, as pesquisas sobre 

escolhas contábeis se voltaram, principalmente, para diferenças entre a utilização ou não das 

escolhas contábeis permitidas pelas novas normas. 

2.2 Escolhas Contábeis na Norma sobre Propriedade para Investimento 

 Em geral, as normas existem para definir regras objetivas que devem ser seguidas em 

todos os casos que nelas se enquadrem. O CPC 28, sobre propriedade para investimento, no 

entanto, apresenta alternativas: a possibilidade normativa da escolha entre dois métodos de 



 
 

 

contabilização, o custo histórico ou o valor justo. A possibilidade de uso do valor justo para 

ativos não-financeiros surgiu com a separação das propriedades para investimento dos demais 

imobilizados. A primeira proposta, apresentada no Exposure Draft E64 Investment Property, 

em julho de 1999, foi de que todas as propriedades para investimento fossem mensuradas a 

valor justo, por apresentar uma informação mais útil do que outros métodos, como o custo 

depreciado (IASB, 2000, item B44). Porém, entre os rascunhos preliminares e a publicação da 

norma, a possibilidade da escolha permaneceu. 

 O motivo da inclusão da dupla possibilidade de mensuração das PIs foi baseado nas 

cartas comentando o rascunho inicial do IAS 40, que apontavam reservas na determinação 

desse valor justo, "particularly (but not exclusively) for entities whose main activity is not to 

hold property for capital appreciation. Also, some entities feel that certain property markets 

are not yet sufficiently mature for a fair value model to work satisfactorily." (IASB, 2000, 

item B47). Por isso, foi considerada impraticável a adoção única do valor justo para PIs, mas, 

ao mesmo tempo, como tal mensuração é tida como a mais desejável, ambos os métodos 

foram mantidos, para que preparadores e usuários ganhassem experiência com o valor justo e 

para que houvesse tempo de maturação dos mercados imobiliários menos desenvolvidos 

(IASB, 2000, item B48). 

 Ou seja, a questão da possibilidade de escolha entre dois métodos de mensuração de PI 

ainda é motivo de discussões, e, portanto, poderá vir a ser modificado nas próximas revisões 

da IAS 40 (ainda que nas revisões de 2008 e 2013 essa questão não tenha sido incluída), 

inclusive devido ao aumento progressivo na experiência de determinação e uso do valor justo, 

o que leva a uma maior confiabilidade nele. 

2.3 Escolhas Contábeis em Propriedade para Investimento na Comparação entre Países 

 Trabalhos iniciais sobre escolhas contábeis não abordavam a questão da opção entre 

custo histórico e valor justo, já que essa opção aparece de forma mais explícita quando da 

adoção das normas internacionais do IASB, que incluem essa escolha em regulações 

contábeis que antes não as permitiam. A literatura sobre o tema cita os exemplos extremos da 

Alemanha e do Reino Unido – maiores mercados financeiros da União Europeia –, uma vez 

que no primeiro país era obrigatório o uso do custo histórico para ativos não financeiros, 

enquanto que na segunda região só era permitido o uso do valor justo. Junte-se a isso o fato de 

o sistema jurídico alemão ser legalista (code law) e o do Reino Unido ser consuetudinário 

(common law), para se compreender a quantidade de trabalhos que utilizam as empresas 

desses locais para as pesquisas sobre escolhas contábeis, como Christensen e Nikolaev (2009 

e 2013), Nobes e Perramon (2013), Mazboudi (2012) e Cairns, Massoudib, Taplinc e Tarca 

(2011), entre outros. 

 Assim, especificamente em relação à escolha do método contábil para mensuração das 

propriedades para investimento, um dos primeiros artigos foi de Eccles e Holt (2001). Esses 

autores explicam que, no Reino Unido, por exemplo, a regra local, antes do IAS 40, era de 

que a propriedade para investimento deveria ser contabilizada pelo valor corrente (current 

value) – valor justo – de forma obrigatória, sem possibilidade do uso do custo histórico 

depreciado, como era feito para os demais ativos tangíveis, incluindo os imóveis de uso das 

empresas. As variações no valor justo não eram reconhecidas no resultado, mas sim em conta 

específica de reserva desses investimentos. 

 Christensen e Nikolaev (2009 e 2013) pesquisaram quais empresas usaram o valor 

justo para mensurar ativos não financeiros após a adoção das IFRSs. Os autores usaram uma 

amostra com 703 empresas sediadas no Reino Unido e 605 na Alemanha. Os resultados 

mostraram que, em relação à propriedade para investimento, no Reino Unido, após a 

adoção das normas internacionais, 77% das companhias continuou usando o valor justo, 



 
 

 

enquanto que 23% da amostra dos autores mudou a mensuração para custo histórico (ainda 

que isso fosse desaconselhado explicitamente na IAS 40). Na Alemanha, também 77% 

permaneceu mensurando as PIs pelo método que já era utilizado (custo histórico), enquanto 

que 23% passou a usar o valor justo. Os autores enfatizaram ainda que, o maior percentual de 

mudança ocorreu nas companhias financeiras, com 49% aderindo ao VJ, enquanto que apenas 

6% das empresas não financeiras fizeram a mudança (Christensen & Nikolaev, 2009, p. 14). 

 Os autores usaram uma regressão logística para verificar a probabilidade de uma 

companhia usar o valor justo. As variáveis explicativas usadas, em relação às PIs, foram setor 

(pertencimento ou não ao segmento de exploração de imóveis), tamanho, alavancagem 

(dividida em curto e longo prazo), pagamento de dividendos, lucros acumulados, valor de 

mercado, e adoção antecipada das IFRSs. Os resultados demonstraram que a equação 

encontrada explica 34% da decisão de usar o valor justo (Christensen & Nikolaev, 2009, p. 

19). Em relação ao uso do valor justo para PI, empresas que dependem mais fortemente de 

financiamento de dívidas têm maior probabilidade de usá-lo. As companhias que pagam 

dividendos são menos propensas a usar o valor justo. 

 No geral, os autores verificaram que, para a conta de PI, o uso do valor justo está 

concentrado nas empresas do setor imobiliário, e empresas com maior endividamento tendem 

a usar o valor justo. Essa forma de mensuração é utilizada para PIs por 47% das empresas 

pesquisadas. Além disso, o uso do valor justo está mais associado a necessidades de 

contratação (de crédito, por exemplo) do que à avaliação da empresa. 

 Em relação à escolha de método de mensuração das propriedades para investimento, 

Quagli e Avallone (2010) consideraram a aplicação inicial da IAS 40 por empresas do setor 

imobiliário de sete países: Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália e Suécia. A 

análise feita por esses autores foi dividida de acordo com os três temas básicos da teoria das 

escolhas contábeis, também abordados anteriormente por Holthausen (1990) e Fields et al. 

(2001), comentados anteriormente: custo de agência (eficiência contratual), assimetria 

informacional e oportunismo gerencial (Quagli & Avallone, 2010, p. 461-462). 

 Foram analisadas características empresariais específicas que levariam à opção pelo 

valor justo: alavancagem e tamanho (eficiência contratual), diferença entre valor de mercado e 

valor contábil do patrimônio (assimetria informacional), e redução, por meio de accruals, da 

variabilidade dos lucros divulgados (oportunismo gerencial), além de variáveis indicando se 

há internacionalização de capital, se a empresa pertence ao European Public Real Estate 

Association (EPRA), e qual a relação entre receitas de aluguel e total das receitas operacionais  

 Os resultados mostraram que tamanho (medido pelo logaritmo natural do ativo total) 

reduz a probabilidade de uso do valor justo, enquanto que pertencimento à associação 

europeia de imóveis aumenta esse uso; market-to-book e suavização de resultados estão 

negativamente associados à escolha do valor justo; e alavancagem, comumente usada como 

representativa de custos contratuais, não influencia a escolha (diferente do resultado 

encontrado por Christensen e Nikolaev, em 2009). Os autores concluíram, portanto, que os 

três fatores que caracterizam a teoria das escolhas contábeis explicam a escolha do valor justo 

(Quagli & Avallone, 2010, p. 489). 

 Nobes e Perramon (2013) pesquisaram a aplicação das IFRSs em companhias de 

pequeno porte em cinco países: Alemanha, Austrália, Espanha, França e Reino Unido. Foram 

selecionadas as 25 menores companhias não financeiras de cada local, com valor de mercado 

em torno de 60 milhões de euros. Concluíram que há uma grande associação entre escolhas 

políticas e países, explicada pelas regras nacionais usadas antes das IFRS. Além disso, há 

grande diferença entre as escolhas de pequenas e grandes companhias, principalmente devido 

àquelas estarem menos interessadas em usuários internacionais de suas demonstrações 



 
 

 

financeiras e de qualquer efeito que suas demonstrações possam ter no mercado de capitais; e 

que as primeiras têm escolhas mais homogêneas dentro de um mesmo país (Nobes & 

Perramon, 2013, p. 214). 

 Essa pesquisa teve por base de comparação os estudos de Kvaal e Nobes (2010 e 

2012) sobre as escolhas contábeis das grandes companhias abertas dos mesmos cinco países. 

Os autores encontraram forte evidência de uma persistência das práticas nacionais anteriores 

às IFRSs, ainda que essas empresas sejam auditadas por firmas Big 4, e tenham ações e 

investidores em mercados estrangeiros. Para os autores: "We find clear evidence that national 

patterns of IFRS practice persist through the period [2008-2009], so that international 

comparability is threatened" (Kvaal & Nobes, 2012, p. 343). 

2.4 Escolhas Contábeis em Propriedade para Investimento em Países Estrangeiros 

 Em Portugal, dissertação de Conceição (2009) investigou a adesão ao valor justo para 

os ativos imobilizados, intangíveis e propriedades para investimento – que antes da adoção 

das normas internacionais usavam o custo histórico –, e concluiu que o grau de adesão não foi 

significativo. As variáveis tamanho e endividamento foram estatisticamente significativas, 

indicando que quanto maior for a empresa e maior sua alavancagem há maiores chances de 

ela optar pelo valor justo. 

 Também em Portugal, dissertação de Santos (2010) pesquisou o uso do valor justo 

para as PIs por empresas do setor imobiliário de doze bolsas europeias, e concluiu que esse 

uso faz com que o mercado reconheça mais precisamente o valor da empresa. Os resultados 

mostraram que "existe uma distinção, por parte dos investidores, entre as propriedades de 

investimento reconhecidas ao justo valor e as reconhecidas ao custo" (Santos, 2010, p. 5). 

 Teixeira (2012), analisando 46 empresas com ações na Euronext Lisboa, entre 2005 e 

2011, verificou que 72% das empresas mantiveram o uso do custo histórico para os ativos não 

financeiros, sendo que para as propriedades para investimento houve a mudança para o valor 

justo em 48% dos casos. Quanto às características das empresas, aquelas com menor passivo, 

maior número de trabalhadores e menor valor de mercado têm maiores chances de usar o 

valor justo para os ativos não financeiros. 

 A questão do uso do valor justo para propriedade para investimento foi objeto de 

estudo na Letônia (país europeu junto ao Mar Báltico), onde, mesmo após a adoção da IAS 

40, as normas locais continuaram permitindo o uso do modelo do custo reavaliado 

("revaluation model"), que é o valor justo menos a depreciação acumulada ou o impairment. 

A diferença é lançada em conta de reserva de reavaliação de PI (Bûmane & Kasale, 2012, p. 

37). Os autores explicam que esse terceiro modelo consta de lei do país, baseada na diretriz 

antiga da União Europeia, e que, portanto, "Latvian Accounting Standard cannot prohibit to 

apply the approach provided by the law" (Bumane & Kasale, 2012, p. 39). Percebe-se que o 

modelo legalista, code law, adotado naquela república não permite a total convergência às 

normas contábeis internacionais. Além disso, os autores afirmam que é baixa a atividade do 

mercado imobiliário do país, e que isso também é fator relevante para desestimular o uso do 

valor justo. 

 Outro país emergente onde se avaliou o uso do valor justo para as propriedades para 

investimento foi a China. Chen, Lo, Tsang, Zhang (2013), a partir da constatação de que é 

mais difícil definir com certeza o valor desses imóveis, questionam a confiabilidade do valor 

justo declarado, e a possibilidade de seu uso para o gerenciamento de resultados. Os autores 

pesquisaram o uso do valor justo para PIs em 579 companhias chinesas no período de 2007 a 

2009, usando variáveis como tamanho, alavancagem, auditoria e o modelo de gerenciamento 

de resultados, e concluíram que, na China, a determinação do valor justo é guiada pelo 

oportunismo gerencial. 



 
 

 

 

2.5 Escolhas contábeis em propriedade para investimento no Brasil 

 No Brasil, Batista, Prado e Bonoli (2012) pesquisaram a escolha entre valor justo e 

custo histórico para as PIs de todas as 41 companhias que apresentaram essa conta em 2010 e 

que informaram seu método de contabilização. Foram testadas as variáveis explicativas 

propriedades para investimento/ativo total, receitas com aluguéis/receita total, alavancagem, 

ROA e ROE, mas apenas a relação de PI sobre o total dos ativos foi significativa, e indicou 

uma prevalência pela escolha do valor justo pelas empresas com o maior valor para essa 

relação. 

 Andrade, Silva e Malaquias (2013) fizeram, para os anos de 2009 e 2010, uma 

regressão logística para determinar os fatores que poderiam influenciar na escolha da 

mensuração das PIs. As variáveis seguiram as três classificações propostas pela teoria das 

escolhas contábeis: custos de agência (variáveis tamanho e endividamento), assimetria de 

informação (variável governança corporativa), e comportamento gerencial oportunista (ROE). 

Os autores verificaram que nenhuma das variáveis foi significativa, sequer ao nível de 10%. 

 Pereira (2013), em dissertação sobre determinantes da escolha do valor justo para PIs, 

também se baseou nas três divisões da teoria das escolhas contábeis, selecionando como 

variáveis independentes para eficiência contratual o endividamento e o tamanho (logaritmo 

natural do ativo total), para assimetria da informação propriedade para investimento sobre 

ativo total, e para comportamento oportunista ROE e lucro líquido. Através de regressão 

logística, com dados de 36 empresas não financeiras do ano de 2010, o autor encontrou como 

variáveis significativas (ao nível de significância de 10%) tamanho, endividamento, 

PI/ativo total e lucro líquido. 

 Também analisando as escolhas contábeis em propriedade para investimento, Costa, 

Silva e Laurencel (2013) encontraram como amostra 36 empresas brasileiras não financeiras 

de capital aberto que tiveram propriedade para investimento no ano de 2010. As variáveis 

pesquisadas foram porte (log do ativo total e da receita), endividamento, rentabilidade (ROA e 

ROE), bônus pagos a administradores (variável dummy), e negociação de ADRs (variável 

dummy). Os autores verificaram que apenas o porte da empresa, medido pelo logaritmo 

neperiano da receita líquida, foi estatisticamente significativo (ao nível de 5% e com sinal 

negativo), significando que "empresas com menor receita líquida no exercício de 2010 

apresentam maior chance de adotar o método do valor justo" (Costa et al., 2013, p. 35). 

 Utilizando como amostra apenas empresas cuja atividade principal é a administração 

de propriedade para investimento, Martins, Pinto e Alcoforado (2012), pesquisaram as doze 

empresas desse setor, em relação às suas escolhas de método de mensuração das PIs, para os 

anos de 2009, 2010 e 2011. Seguiram a divisão das motivações das escolhas contábeis em 

concentração acionária (quantidade de acionistas), alavancagem (passivo oneroso sobre 

patrimônio líquido ajustado) e custos políticos (tamanho). Obtiveram como resultado que "i) 

empresas com maior dispersão acionária tendem a adotar o valor justo; ii) empresas 

alavancadas tendem (fracamente) a adotar o valor justo e iii) não é possível afirmar que 

empresas maiores tendem a adotar o custo histórico" (Martins et al., 2012, p. 1). 

 Também em relação ao setor de exploração de imóveis, Batista, Prado, Machado, e 

Paulo (2013) analisaram qualitativamente nove das doze empresas listadas nesse setor no ano 

de 2010. Encontraram que apenas três empresas utilizavam o valor justo para contabilização 

das PIs, e que 90% dos ativos eram propriedades para investimento. Quanto ao método de 

obtenção do valor justo, apenas uma das empresas não usou o fluxo de caixa descontado. 

 Assim, a escolha contábil do método de mensuração da propriedade para investimento 

vem sendo amplamente debatida, o que demonstra que há uma preocupação com a qualidade 



 
 

 

da informação contábil divulgada, e isso pode levar a um aumento no uso do valor justo nos 

países que adotam as IAS/IFRSs, em sintonia com os objetivos do IASB. 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa 

 A presente pesquisa é descritiva e explicativa, quantitativa e documental. A amostra 

foi não-probabilística intencional, selecionada por oportunidade, já que foram escolhidas 

aquelas empresas cujas informações estão catalogadas na base de dados Economática. 

 Os sites da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da BM&FBovespa foram 

usados para a obtenção das notas explicativas (NEs), e também alguns sites próprios das 

empresas, quando a informação necessária não estava nos sites daquelas entidades. 

3.2 Amostra  

 Através do banco de dados Economática, foi feito um levantamento inicial de todas as 

empresas que possuíam propriedade para investimento, entre os anos de 2010 a 2014. Foram 

encontradas 97 empresas diferentes, dos mais variados setores da economia, mas nem todas 

possuíam valores para a conta de PI em todos os cinco anos. Além disso, há variáveis 

independentes a serem incluídas na regressão cujas formas de obtenção são diferentes para 

empresas do setor de finanças e seguros, obrigando que as informações sobre essas empresas 

também fossem excluídas da amostra. 

 Depois, foi feita a tabulação referente ao método de contabilização das PIs, se custo 

histórico ou valor justo, e foram excluídas da amostra aquelas empresas-ano que não traziam 

essa informação. Várias empresas não mencionaram a PI nas notas explicativas, e a conclusão 

pelo uso do método do custo foi devido à informação "genérica" constante das notas iniciais 

sobre políticas contábeis, como por exemplo: "As demonstrações contábeis foram preparadas 

utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e 

passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.", ou "As 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo 

histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 

resultado e os instrumentos derivativos" (grifos nossos). 

 Pode-se perceber que os textos são bastante semelhantes, e as demais empresas, 

inclusive, seguem um ou outro "modelo". Ou seja, nesses casos, a conclusão pelo uso do 

método do custo foi feita por exclusão, e não por referência explícita a ele. Por essa 

imprecisão, devido à omissão de informações, os cálculos foram feitos tanto considerando 

quanto excluindo essas notas explicativas que contêm apenas menções genéricas ao método 

utilizado. 

 Além disso, uma das hipóteses de trabalho (ver adiante) diz respeito à associação entre 

a maneira de obter o valor justo, de acordo com os níveis apresentados no CPC 46 (IFRS 13), 

e seu uso efetivo nas demonstrações contábeis. Mas nem todas as empresas-ano trazem essa 

informação sobre métodos e pressupostos para a obtenção do valor justo. Ou seja, para a 

inclusão dessa variável explicativa, foi necessária outra redução no grupo de dados. A 

quantidade de empresas-ano nas amostras finais resultantes está na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – quantidade de observações nas amostras finais 

    amostra resultante 

total de empresas-ano entre 2010 e 2014 97 x 5 = 485 

empresas-ano sem propriedade para investimento 120 365 



 
 

 

seguradoras e financeiras 27 338 

sem informação sobre valor da PI (se CH ou VJ) 44 294 

informação "genérica" sobre valor da PI (custo) 64 230 

sem informação sobre modo de obtenção do VJ 120 110 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

 Assim, foram feitas três regressões separadas: uma com os 294 dados da amostra; 

outra com 230 informações, tendo sido excluídas aquelas cuja opção pelo método do custo foi 

afirmada apenas de forma "genérica"; e a terceira com as 110 notas explicativas que 

apresentaram os métodos e pressupostos usados na determinação do valor justo, e que, 

portanto, pôde-se classificá-las de acordo com os níveis contidos no CPC 46. 

 A distribuição dessas observações entre os dois métodos está na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – quantidade de empresas-ano por método contábil por amostra 

  valor justo custo total 

amostra com informação sobre valor da PI 99 33,67% 195 66,33% 294 100,00% 

amostra sem informações "genéricas" 99 43,04% 131 56,96% 230 100,00% 

amostra com modo de obtenção do VJ 54 49,09% 56 50,91% 110 100,00% 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

 Como para a determinação do motivo da escolha contábil entre os dois métodos de 

mensuração das PIs foram usadas regressões logísticas, a quantidade e a distribuição das 

observações obtidas se mostraram adequadas à aplicação do procedimento. 

3.3 Procedimentos estatísticos para análise da escolha do método contábil 
 Em relação à escolha do método contábil para mensuração das propriedades para 

investimento, se custo histórico ou valor justo, foi usada uma variável dependente binária, que 

recebeu valor "um" caso a opção fosse pelo VJ, e "zero", caso fosse pelo CH. Como a variável 

a ser explicada era binária, o procedimento estatístico mais adequado para a verificação da 

influência de cada variável independente é a regressão logística binária. Essa regressão foi 

estimada através do software SPSS 21, pelo método stepwise backward Wald, no qual todas 

as variáveis são incluídas, e o programa, a cada passo, retira alguma variável que não 

acrescente explicação ao modelo. 

 Foram usadas as seguintes variáveis explicativas: 

 i) Propriedade para investimento / ativo total (PI/AT). A relação PI/AT pode explicar 

a escolha do método contábil porque a representatividade da propriedade para investimento 

em relação ao total dos ativos pode fazer com que se deseje ter um valor mais atualizado 

(valor justo) ou mais comprovável (custo histórico). Pesquisa de Quagli e Avallone (2010), 

por exemplo, verificou que o logaritmo neperiano do ativo total reduz a probabilidade de uso 

do valor justo. Em estudos brasileiros anteriores, essa variável se mostrou significativa, 

conforme Batista et al. (2012) e Pereira (2013). 

 ii) O tamanho da empresa, medido por lnAT, pode levar a custos políticos que 

interfiram na decisão sobre o método de mensuração dos ativos, como de propriedade para 

investimento, conforme demonstraram pesquisas de Holthausen e Leftwich (1983) e de 

Christensen e Nikolaev (2009), entre outros. 

 iii) LAJIR/AT, indicador de rentabilidade, pode explicar a escolha do método 

contábil, já que alterações no valor justo devem ser reconhecidas no resultado do exercício, 

alterando o lucro. 



 
 

 

 iv) PT/AT = passivo total / ativo total. Medida de alavancagem, influencia na escolha 

contábil como proxy de eficiência contratual, um dos três pilares da teoria das escolhas 

contábeis, conforme comentado no referencial teórico. Martins et al. (2012) verificaram que 

empresas alavancadas tendem a adotar o valor justo. 

 v) PC/PNC = passivo circulante sobre passivo não-circulante. Outro indicador de 

endividamento, indicando a concentração de dívidas no curto prazo. Essa relação pode 

mostrar se as empresas em dificuldades financeiras reconhecem a receita da diferença entre 

valores justos das PIs mais do que as que não estão em tal situação. Segundo Marion (2009, p. 

94): "se a composição do endividamento apresentar significativa concentração no Passivo 

Circulante (Curto Prazo), a empresa poderá ter reais dificuldades num momento de reversão 

do mercado". 

 (vi) auditoria, variável dummy igual a "um" caso a empresa-ano tenha sido auditada 

por uma das quatro empresas do chamado grupo das Big 4 (Deloitte Touche Tohmatsu 

Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., KPMG 

Auditores Independentes e PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes). 

 (vii) setor, segmento listado no site da BM&FBovespa ao qual a empresa pertence, 

sendo "um" para "exploração de imóveis" e "zero" para os demais. 

 (viii) governança corporativai,t; se a empresa i no ano t pertencia a algum dos 

segmentos de governança corporativa (GC) definidos pela BM&FBovespa – Bovespa Mais, 

Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 –, recebeu o valor "um", e "zero", caso fosse do mercado 

tradicional ou do mercado de balcão. 

 Essas três variáveis dummies – auditoria, setor e GC – podem explicar a escolha do 

método contábil, pois a primeira traz exigências quanto à comprovação (documentação) dos 

valores apresentados nas DFs, e que são diferentes de acordo com o método escolhido; a 

segunda pode implicar em escolhas semelhantes entre empresas do mesmo setor; e a última 

faz com que um compromisso maior com a transparência leve à opção por um método de 

mais fácil compreensão pelo usuário. 

 Foi verificada ainda uma variável específica (ix), que é o pertencimento ou não da 

companhia aos níveis 1 ou 2 do CPC 46. O uso dessa variável, qualitativamente, busca 

responder o porquê de algumas empresas calcularem o valor justo – uma vez que sua 

divulgação é obrigatória mesmo para as entidades que mensuram pelo custo histórico –, mas 

contabilizarem pelo método do custo. Se a determinação desse valor é o mais dispendioso, por 

que determiná-lo, mas não "usá-lo"? A resposta pode estar na forma de determinação desse 

valor, que, talvez por não ser muito confiável (ou seja, estar no nível 3 do CPC 46), faça com 

que ele não seja usado. A inclusão dessa variável determina a relação entre qualidade do valor 

justo obtido e seu uso ou não no balanço patrimonial.  

 Para essa verificação, foram analisadas as NEs em relação aos métodos e pressupostos 

do VJ, de divulgação obrigatória pelo CPC 28 para os anos de 2010 a 2013, e pelo CPC 46 

para o ano de 2014. 

 Para a regressão logística ser corretamente aplicada é necessário um número menor de 

pressupostos do que para a regressão linear. Isso facilita o uso daquele método, já que pode 

funcionar sob poucas hipóteses. São elas: valor esperado do erro igual a zero, ausência de 

autocorrelação dos resíduos e entre eles e as variáveis independentes, e ausência de 

multicolinearidade entre estas. Note que não é necessário que haja normalidade dos resíduos, 

nem tampouco homocedasticidade. 

3.4 Hipóteses 
 Tanto Holthausen (1990) quanto Fields et al. (2001) propuseram três motivações para 

embasar a teoria das escolhas contábeis: custo de agência (eficiência contratual), assimetria 



 
 

 

informacional e comportamento oportunista (gerenciamento de resultados). Quagli e Avallone 

(2010) usaram essas classificações para analisar as escolhas contábeis para mensuração de 

propriedades para investimentos em sete países europeus. No Brasil, pesquisas de Andrade et 

al. (2013), Pereira (2013), entre outros, sobre escolhas contábeis em PI, também se basearam 

nessas três divisões, como já foi comentado no referencial teórico. 

 Assim, no presente trabalho, como proxy para custo de agência foram usadas 

variáveis indicativas de tamanho e de alavancagem. Para tamanho, foi usado o total de ativos, 

normatizado pelo logaritmo neperiano (lnAT), e o valor da propriedade para investimento em 

relação ao total de ativos (PI/AT), indicando a relevância da PI para cada empresa-ano. Para 

alavancagem, foi utilizada uma variável medindo o endividamento total da empresa 

(PT/AT), e outra relacionando as dívidas de curto prazo em relação àquelas de longo prazo 

(PC/PNC). As hipóteses relativas a essas variáveis são: 

 

H1: Companhias maiores (maior lnAT) tendem a optar pelo valor justo para a 

mensuração das PIs. 

H2: Empresas cujo valor das propriedades para investimento sobre ativo total 

(PI/AT) é maior tendem a usar o valor justo para medi-las. 

H3: Um maior endividamento total (PT/AT) faz com que haja tendência ao uso do 

valor justo para PI. 

H4: Uma maior concentração de dívidas no curto prazo (PC/PNC) leva à opção pelo 

valor justo para as PIs. 

 

 As variáveis escolhidas para representar a assimetria informacional foram 

governança corporativa (GC) – visto as exigências de maior transparência que as 

companhias que têm essa classificação estão submetidas, sendo, portanto, esperado que haja 

uma redução da assimetria da informação –, auditoria – pois se espera que demonstrações 

auditadas por firmas do Big 4 sejam mais completas –, setor – pois, em relação 

especificamente à propriedade para investimento, pertencer ao segmento de exploração de 

imóveis, que tem a PI como objeto da atividade principal, deve fazer com que as informações 

sobre essa conta sejam mais detalhadas, reduzindo a assimetria –, e nível do CPC 46 para a 

determinação do valor justo da PI – já que companhias que divulgam essa informação, e estão 

nos níveis 1 ou 2, por definição desses níveis pelo CPC 46, têm informações diretas e mais 

confiáveis sobre o valor justo, reduzindo, portanto, a assimetria informacional. As hipóteses 

são que os seguintes parâmetros tendem a fazer com que a opção seja pelo valor justo: 

 

H5: Optar por algum nível de governança corporativa. 

H6: Empresa de auditoria pertencente às Big 4. 

H7: Pertencimento ao setor de exploração de imóveis. 

H8: Obtenção do valor justo por meio de método classificado como nível 1 ou como 

nível 2 na classificação proposta no CPC 46. 

 

 Por fim, para o comportamento gerencial oportunista, foi usada a relação 

LAJIR/AT como seu parâmetro de verificação, pois, como foi comentado anteriormente, as 

alterações no valor justo das PIs são reconhecidas no resultado, fazendo com que a variável 

lucro esteja diretamente relacionada com o uso do valor justo, e este podendo ser usado como 

accrual discricionário para gerenciar resultados. A hipótese, portanto, é: 

 



 
 

 

H9: Maior valor para a relação LAJIR/AT faz com que a opção de mensuração da PI 

seja pelo valor justo. 

 

4 RESULTADOS 
 O objetivo dessa pesquisa é conhecer os fatores que podem influenciar a escolha de 

contabilização das PIs pelo método do custo ou do valor justo. Como já foi comentado na 

metodologia, foram incluídas, inicialmente, oito variáveis explicativas (e, no terceiro caso, 

mais uma), para que no próprio processo de determinação da equação da regressão logística 

fossem excluídos aqueles regressores sem significância estatística. 

 Foram feitas três regressões separadas, com 294, 230 e 110 observações. Os resultados 

iniciais estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – resultados iniciais obtidos nas três regressões logísticas 

  294 observações 230 observações 110 observações 

     quantidade de passos 6 6 6 

     % inicial de acerto 66,3% 57,0% 50,9% 

     % final de acerto 77,2% 73,9% 73,6% 

     R
2
 Nagelkerke 0,332 0,305 0,344 

     Hosmer-Lemeshow 0,018 0,229 0,022 

     variáveis incluídas  auditoria (–) auditoria (–) nível VJ (+) 

     na regressão final e setor (–) setor (–) setor (–) 

     tipo de influência  PI/AT (+) PI/AT (+) PI/AT (+) 

   PC/PNC (+) 

Fonte: software SPSS 21 

 

 Nos três casos, após seis passos, a regressão logística backward Wald manteve apenas 

três variáveis (além da constante), nos dois primeiros casos, e quatro variáveis, no terceiro; ao 

nível de significância entre 5% e 10%: 

 Os percentuais iniciais de acerto formam uma base de análise, uma vez que indicam 

quão boa a predição do modelo seria na ausência de variáveis explicativas. Ou seja, somente 

considerando a inclusão da constante, o quanto o modelo seria capaz de classificar 

corretamente. O acerto – 66,3%, 57,0% e 50,9%– corresponde ao percentual de observações 

classificadas como custo histórico, como já foi apresentado na Tabela 2, anteriormente. Os 

percentuais finais de acerto dos três modelos ficaram acima de 73%, o que representa uma 

melhora em relação ao momento inicial, cujos percentuais eram menores. 

 O primeiro teste de significância verifica se os coeficientes em conjunto são 

estatisticamente iguais a zero, ao nível de 5%, o que é rejeitado para os casos estudados. Em 

seguida, é apresentado o resultado do R
2
 Nagelkerke que mostra que, ao fim dos passos da 

regressão backward, os modelos obtidos são capazes de explicar 33,2%, 30,5% e 33,0% das 

escolhas contábeis para PI. 

 O teste de Hosmer-Lemeshow indica se há diferença significativa (no caso, a 1%) 

entre os resultados previstos e observados. O que se espera é que não haja tal diferença, o que 

ficou comprovado, pelos valores maiores que 0,01, e, portanto, aceitando a hipótese nula de 

igualdade entre os valores. 

 Por fim, a Tabela 4 apresenta as variáveis que permaneceram no modelo, os valores de 

seus coeficientes, e suas estatísticas. As variáveis independentes são todas significativas ao 

nível de 10%, uma vez que os valores das significâncias estão abaixo de 0,10, mostrando que 

podem ser considerados estatisticamente diferentes de zero. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – variáveis e coeficientes que permaneceram nas regressões finais 

  294 observações 230 observações 110 observações 

   variável coeficiente exp(coef.) coeficiente exp(coef.) coeficiente exp(coef.) 

   auditoria(1) -1,460* 0,232 -1,610* 0,200 - - 

   setor(1) -5,420* 0,004 -4,210* 0,015 -5,213* 0,005 

   PI/AT 8,318* 4096,181 6,098* 445,042 8,741* 6252,417 

   nível VJ(1) - - - - 1,173** 3,232 

   PC/PNC - - - - 0,556*** 1,743 

   constante -1,944 0,911 0,563 1,756 -1,769* 0,143 

* significativo a 1%; ** significativo a 5%; *** significativo a 10%    
Fonte: software SPSS 21 

 

 Os coeficientes para PI/AT e PC/PNC são positivos, e, portanto, indicam que uma 

variação positiva nessas variáveis aumenta a probabilidade de essas empresas usarem o valor 

justo. Contrariamente, auditoria e setor obtiveram coeficientes menores que zero, indicando 

que pertencer ao setor de exploração de imóveis e ser auditado por uma das empresas do Big 4 

aumenta a probabilidade do uso do método do custo. O coeficiente para a forma de obtenção 

do valor justo (nível VJ) também foi positivo, indicando que mensurar o VJ de acordo com os 

níveis 1 ou 2 do CPC 46 faz com que haja uma maior probabilidade do uso desse valor na 

contabilização das PIs. Ou seja, pelos valores constantes na Tabela 4, pode-se concluir que a 

escolha do método de contabilização das PIs tenderá a ser pelo valor justo quando ela não for 

auditada pelas Big 4, nem pertencer ao setor de exploração imobiliária, nos dois primeiros 

casos; e obter o VJ pelos níveis 1 ou 2 do CPC 46, no terceiro caso. 

 Em relação a uma possível correlação entre as variáveis independentes PI/AT e 

PC/PNC, na amostra com 110 observações, os testes de Pearson e de Spearman o mostram 

que não há esse problema, visto que os coeficientes são menores que 0,80 (-0,566 e -0,772, 

respectivamente, significativos a 1%, duas extremidades). 

 Assim, em relação às regressões com 294 e 230 observações, as variáveis 

significativas foram as mesmas, e com os mesmos sinais. Ou seja, o fato de terem sido 

retiradas da amostra as empresas-ano para as quais não era possível confiar na classificação 

do método de mensuração como custo histórico não fez com que a regressão final ficasse com 

variáveis diferentes, modificando apenas os valores de seus coeficientes. 

 A variável numérica PI/AT foi a mais influente nas três regressões, demonstrando que 

uma variação positiva nesse regressor (mantendo tudo o mais constante) aumenta a 

probabilidade de a empresa escolher contabilizar sua PI pelo valor justo. E esse aumento é 

exponencial e da ordem de 4096,181, 445,042 e 4651,313  (= constante e elevada aos 

coeficientes) – valor que aparece na coluna Exp(B) na tabela anterior –, e, portanto, bastante 

representativo. 



 
 

 

 Sobre a maneira de determinar o valor justo, presente na terceira regressão – sendo os 

níveis 1 e 2 os mais adequados, segundo a classificação apresentada no CPC 46 –, o suposto é 

de que, quanto mais precisa a determinação, maiores as chances de esse valor ser de fato 

usado nas demonstrações financeiras. Isso é o que foi testado com a inclusão dessa variável 

binária. E parece mesmo estabelecer uma relação: o sinal positivo do coeficiente (= 0,974) 

indica que uma maneira mais apurada de estabelecer o valor justo faz com que haja uma 

tendência de escolhê-lo para as demonstrações financeiras. O fato de uma estimativa do valor 

justo ser enquadrada no nível 1 ou 2 do CPC 46 faz com que a probabilidade de escolher o 

valor justo para mensurar as PIs seja aumentada por um fator de 2,650 (= constante e elevada 

ao coeficiente 0,974) em relação àquelas do nível 3. 

 Assim, em relação às três regressões logísticas computadas, em todas elas foram 

excluídas pelo método stepwise backward Wald as variáveis numéricas LAJIR/AT, lnAT e 

PT/AT, representativas de lucro, tamanho e endividamento, e a variável categórica 

governança corporativa. Nas duas primeiras regressões, também foi excluída a variável 

PC/PNC. Na última regressão, com 110 observações, foi ainda eliminada a variável sobre 

auditoria. 

 Apenas três variáveis permaneceram em pelo menos duas regressões finais, sendo uma 

delas relativamente extrínseca à empresa: firma que realiza a auditoria, que acontece a 

posteriori das demonstrações financeiras preparadas. A outra, sobre o setor da empresa, 

mostrou que, ainda que a teoria indique o valor justo como refletindo melhor o valor da 

propriedade, as empresas do setor de exploração de imóveis, ou seja, que têm nas PIs sua 

atividade principal, preferem optar pelo uso do custo histórico depreciado. O coeficiente 

encontrado na regressão confirma a tendência verificada na prática. É claro que a regressão é 

estimada a partir de dados observados, e não poderia ter resultado diferente, mas, ainda assim, 

a tendência poderia ser não significativa estatisticamente, ou seja, indicando que a prática 

pode estar tendendo a mudar... 

 A outra variável explicativa presente em pelo menos duas regressões é o valor da 

propriedade para investimento em relação ao total do ativo da empresa (PI/AT), e é a mais 

influente em relação à probabilidade de escolha pelo método do valor justo para contabilizar 

as PIs. Ou seja, é a materialidade relativa do valor da propriedade para investimento que faz 

com que haja tendência ao uso do valor justo; afinal, a comparação entre o custo histórico e o 

valor justo mostra que esse último é sempre maior para as PIs. Assim, a regressão ilustra esse 

fato com o maior valor de PI/AT reforçando a tendência ao uso do valor justo para 

mensuração, e não apenas divulgação das PIs. Se a propriedade para investimento é muito 

representativa para o ativo total, é mais provável que seja lançada contabilmente pelo valor 

justo, para aproveitar ao máximo essa relação. 

 Uma observação sobre essa variável PI/AT. Cabe questionar, alternativamente, se não 

é exatamente o valor maior da PI quando na contabilização pelo valor justo, que influencia a 

variável "escolha". A relação positiva entre ela e a escolha pelo uso do valor justo, na 

verdade, pode estar encobrindo a questão contábil de que simplesmente o valor justo faz com 

que o valor da PI seja mais alto. Em outras palavras, não é exatamente uma variação positiva 

no valor da PI que trará mais probabilidade do uso do valor justo (ainda que matematicamente 

tal afirmação seja válida), e sim, o contrário: o uso do valor justo é que leva a uma maior 

relação PI/AT. Óbvio que uma igualdade matemática pode ser "lida" em ambos os sentidos, 

mas o que aqui poderia estar trocado é a dependência entre essas duas variáveis da função. 

Afinal, a relação PI/AT influencia ou é influenciada pela opção do uso do valor justo? 

 Para verificar essa possível relação (e que poderia vir a comprometer o resultado 

obtido), foram considerados os valores para propriedades para investimento do ano de 2009, 



 
 

 

reapresentados para fins de comparação nas demonstrações financeiras de 2010. As três 

regressões logísticas calculadas foram refeitas, usando para a variável PI/AT os valores dessa 

fração no ano de 2009. O resultado da regressão logística mostrou que os três coeficientes 

calculados para PI/AT com valores de 2009 foram significativos ao nível de 1%, e tiveram o 

mesmo sinal dos coeficientes obtidos anteriormente. 

 Assim, com esse teste de robustez, ficou comprovado que, mesmo com os valores para 

propriedade para investimento baseados no custo histórico (como era em 2009), a tendência à 

escolha do método contábil mantém a mesma relação com a variável PI/AT, visto que os 

novos coeficientes apresentaram o mesmo sinal e valores que reforçam a relação antes obtida. 

Ou seja, ficou demonstrado que não é o fato de o valor da PI contabilizado pelo valor justo 

ser maior do que pelo custo histórico que faz com que a variável "escolha" fique 

comprometida devido a isso – o que reforça a validade dos resultados antes obtidos. 

 O fato de a companhia estar comprometida com uma maior transparência para os 

usuários de suas informações contábeis, através da inclusão em um dos níveis de governança 

corporativa da BM&FBovespa, não influencia na escolha contábil para mensuração das PIs.  

Também não há influência do tamanho (lnAT) e da lucratividade (LAJIR/AT). 

 Uma observação sobre a alavancagem: ainda que a relação entre passivo total e ativo 

total (PT/AT) tenha sido excluída nas três regressões, o endividamento medido pela relação 

entre dívidas de curto e longo prazo (PC/PNC) permaneceu no terceiro caso. Sobre esse 

indicador de endividamento, quando as obrigações de curto prazo superam as outras (PC > 

PNC), e, portanto, o valor da relação é maior que um, isso contribui de forma a aumentar a 

probabilidade do uso do valor justo. Por outro lado, com obrigações mais elevadas de longo 

prazo (PC < PNC), a fração está entre zero e um, fazendo com que a tendência ao uso do valor 

justo seja pouco influenciada por essa variável. Ou seja, empresas com mais dívidas vencendo 

no curto prazo têm maiores chances de empregar o valor justo para a contabilização de suas 

propriedades para investimento. Vale lembrar que a diferença no valor justo deve ser lançada 

no resultado, ainda que não afete o caixa (accrual), podendo melhorar os indicadores de 

crédito no curto prazo, minimizando o efeito das obrigações devidas. 

 Assim, em relação às hipóteses de trabalho, e considerando os resultados obtidos nas 

três diferentes regressões, ficou comprovado que os fatores que influenciam na escolha do 

valor justo são: 

H2: valor das propriedades para investimento sobre ativo total (PI/AT); 

H4: uma maior concentração de dívidas no curto prazo (PC/PNC) leva à opção 

pelo valor justo para as PIs. 

H8: obtenção do valor justo por meio de método classificado como nível 1 ou como 

nível 2 na classificação proposta no CPC 46. 

 Vale ainda observar que duas hipóteses sobre a escolha contábil traziam variáveis que 

influenciam na mesma, porém de forma contrária à suposta originalmente.  São elas: 

H6: empresa de auditoria pertencente às Big Four; 

H7: pertencimento ao setor de exploração de imóveis. 

 Foi obtido que não pertencer ao setor de exploração de imóveis, e não ser auditada por 

empresa das Big 4 é que aumenta a tendência ao uso do valor justo, como já foi comentado 

acima. 

 

5 DISCUSSÃO SOBRE ESCOLHA DO MÉTODO CONTÁBIL 
 As variáveis independentes, utilizadas para analisar a opção entre o método do custo 

histórico ou do valor justo para a mensuração das PIs, seguiram a divisão proposta na teoria 

das escolhas contábeis. 



 
 

 

 Na verificação da influência do custo de agência para a opção pelo uso do valor justo 

para as PIs, foi obtido que PI/AT e PC/PNC influenciam positivamente essa escolha, 

enquanto que as variáveis mais abrangentes de tamanho e endividamento (lnAT e PT/AT) não 

tiveram significância, sendo retiradas da regressão pelo método backward. Maior relevância 

da propriedade para investimento em relação aos ativos totais da empresa e maiores dívidas 

de curto prazo em relação àquelas de longo prazo fazem com que haja uma tendência à opção 

de mensurar as PIs pelo valor justo. 

 Assim, essa tendência ao uso do valor justo foi positivamente associada à variável 

PI/AT – em acordo com pesquisas brasileiras de Batista, Prado e Bonoli (2012) e Pereira 

(2013) –, e ao endividamento de curto prazo (PC/PNC) – de maneira semelhante às pesquisas 

de Christensen e Nikolaev (2009), Conceição (2009) e Teixeira (2012). 

 Já a variável relativa a tamanho (lnAT) foi eliminada no cálculo da regressão pelo 

método backward, diferente dos estudos brasileiros de Pereira (2013) e Martins et al. (2012); 

da pesquisa portuguesa de Conceição (2009); e ainda do trabalho de Quagli e Avallone 

(2010), que ao contrário dos demais, observou uma associação negativa entre tamanho e uso 

do valor justo. 

 O endividamento total da companhia, medido por PT/AT, também foi excluído por 

não ser significante, em acordo com resultado obtido por Andrade et al. (2013). Ou seja, a 

opção pelo uso do valor justo para mensurar a PI está mais relacionada com as dívidas de 

curto prazo, como foi comentado anteriormente, do que com a estrutura geral do patrimônio 

da entidade, medido pelos ativos e passivos totais. 

 Em relação à assimetria informacional, as variáveis explicativas auditoria e setor 

tiveram influência negativa na opção pelo uso do valor justo para mensurar a PI, em todas as 

três regressões obtidas.  Já a variável sobre pertencimento a algum nível de governança 

corporativa não teve associação com a opção pelo VJ nas três regressões. Na última, foi 

incluída ainda a variável relativa ao nível de obtenção do valor justo de acordo com o CPC 

46, que foi positivamente associada à opção pelo VJ. 

 Assim, a regressão logística mostrou que a opção pelo valor justo está relacionada 

negativamente com a auditoria pelas Big 4 – enquanto que Muller III, Riedl e Sellhorn (2011) 

encontraram relação positiva –, e o setor de exploração de imóveis – em contrário a 

Christensen e Nikolaev (2009) e Quagli e Avallone (2010). Quanto à variável sobre nível do 

CPC 46, o fato de a forma de obtenção do valor justo ser mais precisa e confiável (níveis 1 e 

2, que receberam o valor um) leva a uma tendência positiva ao uso desse valor obtido para a 

contabilização da PI, conforme era esperado nesta pesquisa, ainda que não se tenha 

encontrado outros estudos que relacionassem essas duas variáveis. 

 Dessa forma, no caso brasileiro, é o uso do custo histórico que tende a reduzir a 

assimetria da informação, possivelmente pela tradição legalista de nosso país, com a 

contabilidade mais voltada para as informações para credores governamentais e bancários. O 

custo histórico está mais apoiado em provas documentais contábeis do que o valor justo, ainda 

de uso modesto no mercado brasileiro. O resultado da regressão logística obtida demonstra 

esse fato, já que as variáveis indicativas da assimetria informacional tendem a reduzir a opção 

pelo uso do valor justo, exceto pelo nível do CPC 46. 

 Por fim, a variável independente usada para relacionar comportamento oportunista e 

opção pelo valor justo para a propriedade para investimento (LAJIR/AT) foi eliminada da 

regressão por falta de significância estatística. Ou seja, não houve indícios de que a escolha do 

valor justo para PI tenha relação com gerenciamento de resultados por meio desse accrual 

discricionário. 

 



 
 

 

6 CONCLUSÃO 

 A classificação de propriedade para investimento (a partir de 2010) trouxe a 

possibilidade de escolha entre dois métodos de mensuração: o custo ou o valor justo. Isso 

porque, como as normas do IASB são para serem usadas, idealmente, em todo o mundo – 

levando a uma maior comparabilidade entre as demonstrações dos diversos países, perante o 

crescimento da internacionalização dos negócios –, e como vários mercados ainda não estão 

tão desenvolvidos, foi preciso manter a possibilidade do uso do método do custo, ainda que 

haja um encorajamento para a mensuração da propriedade para investimento pelo valor justo. 

É esperado que, com o passar do tempo, haja uma maior compreensão e habilidade para que 

este método se transforme na escolha mais utilizada, o que ainda não ocorre no mercado 

brasileiro. 

 Assim, neste trabalho, a conta de propriedade para investimento foi usada como 

indicador da motivação para escolhas contábeis. Foram pesquisadas todas as companhias que 

possuíam alguma PI em pelo menos um dos anos entre 2010 e 2014, totalizando 97 empresas. 

 Para analisar a escolha contábil, foi feita uma regressão logística e observado que a 

opção pelo valor justo está relacionada negativamente com a auditoria pelas Big 4, e o 

setor de exploração de imóveis. A tendência ao uso do valor justo foi positivamente 

associada à relevância da propriedade para investimento para o ativo total (PI/AT); ao 

endividamento de curto prazo (PC/PNC), em um dos casos; e à maneira de obtenção do valor 

justo de acordo com as classificações propostas no CPC 46 – para aquelas demonstrações 

financeiras que continham essa informação. A variável relativa a tamanho (lnAT), 

endividamento total (PT/AT), rentabilidade (LAJIR/AT) e governança corporativa foram 

eliminadas no cálculo da regressão pelo método backward. 

 A teoria – Holthausen (1990) e Fields et al. (2001) – indica três motivações que guiam 

as escolhas contábeis: custo de agência, assimetria informacional e comportamento 

oportunista. No presente estudo, foram significativas para a tendência a optar pelo valor justo 

para a mensuração da PI as duas variáveis mais específicas relacionadas ao custo de agência 

(PI/AT e PC/PNC), mas não as mais gerais (lnAt e PT/AT). Em relação à assimetria da 

informação, duas variáveis foram significativas, porém reduzindo a tendência ao uso do VJ 

(auditoria e setor), e uma foi positivamente significativa, nível do CPC 46 (para o reduzido 

número de casos aplicáveis). A relação com oportunismo (variável LAJIR/AT) não foi 

significativa. Assim, a tendência à escolha do valor justo para PI está relacionada de forma 

positiva com os custos de agência mais específicos e imediatos, e negativamente com a 

assimetria informacional, sem evidências de ligação com o gerenciamento. 

 Como limitação a esse estudo, e como consideraram também Fields et al. (2001), o 

uso de apenas uma conta para determinar os fatores que influenciam as discricionariedades 

gerenciais deve ser visto como uma limitação, já que as decisões são tomadas com base em 

um conjunto de informações e objetivos, e não apenas observando uma única rubrica. Essa 

análise pode ser feita, porém, respeitando-se essa limitação inerente à determinação do objeto 

de estudo, e considerando as restrições dos resultados. 

 Uma sugestão para futuros estudos é a aplicação do presente modelo novamente, daqui 

a alguns anos, já que as companhias terão assimilado melhor os padrões do CPC 46 

(divulgado em dezembro de 2012) e o uso do valor justo. Poderá ser verificado se há uma 

associação entre companhias em recuperação judicial ou com valor significativo de passivos a 

descoberto e uso do valor justo, por exemplo. 
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