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RESUMO 
O objetivo deste estudo foi de analisar as discussões teóricas sobre o tema fair value em 

periódicos internacionais e comparar o alinhamento dessas com as realizadas no Brasil, já que 

a mensuração valor justo tem ganhado notoriedade tanto nas discussões acadêmicas como no 

uso prática das organizações. Delineou-se este trabalho como uma pesquisa exploratória, 

através de procedimentos da pesquisa documental, por meio de uma abordagem qualitativa. 

Foram identificados e submetidos à análise de conteúdo 42 artigos obtidos a partir da base da 

Scopus delimitados no período de 2006 a 2015. Dessa forma, os resultados sugerem que a 

discussão no contexto internacional a respeito do fair value ainda não chegou a um consenso, 

mas está caminhando para isso, já que o valor justo tem se mostrado uma ferramenta de 

avaliação de ativos e passivos mais apropriado. No entanto, ainda é preciso superar desafios, 

como a subjetividade e a tendenciosidade do avaliador, mas é inegável as qualidades 

representativas e de comparabilidade deste instrumento. Percebe-se que a produção científica 

apresenta um maior aprofundamento nas discussões internacionais sobre o fair value. Contudo, 

algumas conclusões são similares, como a questão da subjetividade e a necessidade de utilizar 

a mensuração do valor justo de forma complementar ao custo histórico. O debate ainda é 

fundamental para estabelecer um instrumento justo na avaliação dos ativos e passivos, de modo 

a fortalecer essa ciência. 
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ativos. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade enquanto ciência se vale de diversas técnicas para a elaboração de 

informações úteis à tomada de decisões. Uma dessas técnicas é a mensuração, que busca 

quantificar coisas, atribuir valor a algo. (Martins, Araujo & Niyama, 2011). 



 
 

 

A mensuração representa a ligação entre o mundo empírico e o mundo teórico, o que 

permite o uso da matemática e da estatística no desenvolvimento de explicações e previsões 

(Mason & Swanson, 1981). Conforme Relvas (2008), a mensuração não se restringe ao campo 

da matemática, sua relevância toma forma quando aplicada as relações de decisões 

empresariais, visto que a qualidade dessas decisões depende da qualidade da mensuração das 

informações que estão sendo utilizadas. 

Sendo a contabilidade uma ciência que trabalha principalmente com valores 

monetários, a mensuração torna-se não apenas uma técnica, mas um atributo essencial para a 

contabilidade (Martins et al., 2011). A evolução de estudos no campo teórico tem ganhando 

atenção no que se refere a mensuração de ativo (Almeida & El Hajj, 1997). Pesquisas no âmbito 

científico relacionadas à avaliação patrimonial têm se tornado um dos desafios da contabilidade, 

o que vem fomentando discussões teóricas e debates internacionais (Martins, 2000). 

Essa busca por uma forma eficaz de atribuir valores a ativos e passivos é um tema 

controverso, que tem rendido diversas discussões (Iudícibus & Martins, 2007). Como meios de 

resolver essa polêmica, conforme ressaltam Iudícibus e Martins (2007), dois dos principais 

estudiosos no Brasil do desenvolvimento da Contabilidade, diversas teorias foram formuladas, 

como a Teoria do Proprietário, da Entidade, dos Fundos, dos Interesses Residuais, além de 

outras, que segundo esses mesmos autores, apesar de enriquecerem o entendimento da 

Contabilidade, mas não abarcam todas as peculiaridades da ciência no que diz respeito a 

mensuração de ativos. 

Ademais, existem técnicas de se medir o valor dos ativos e passivos, dentre as quais 

se destaca o custo histórico, onde os elementos patrimoniais são registrados de acordo com 

valor de aquisição (Iudícibus & Martins, 2007). Como alternativa a esse método, pode-se 

destacar a mensuração a fair value, determinada pela IFRS 13, e adaptada ao Brasil através do 

CPC 46. 

A mensuração a fair value é um tema que gera diversas discussões no meio acadêmico, 

tendo em vista a amplitude dessa técnica com relação a mensuração de ativos e passivos. A 

variedade de pronunciamentos a respeito desse tema levou o Financial Accouting Standards 

Board (FASB) a publicar em 2006 o Statement of Financial Accounting Standards 157: Fair 

Value Measurements, (Declaração de Padrões de Contabilidade Financeira 157: Mensuração a 

Valor Justo, em tradução livre), que compila todas os pronunciamentos até então publicados 

pelos FASB sobre o tema fair value em um único pronunciamento (Lustosa, 2010). 

A definição de fair value de acordo com o CPC 46 em seu item 9 é “o preço que seria 

recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma 

transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração”. Essa definição, 

trazida dos pronunciamentos internacionais, traz à tona diversas discussões, sobretudo pela 

aplicação do termo “justo”, o que levou Braga, Souza e Filho (2014) a avaliar as discussões 

realizadas sobre o tema no contexto da produção cientifica nos principais periódicos de 

contabilidade no Brasil. 

Dada a relevância do tema e das discussões encontradas pelos autores, o presente artigo 

visa replicar a metodologia utilizada por Braga et al. (2014), no contexto de periódicos 

internacionais, no período entre 2006 a 2015, quanto foi publicada a SFAS 157, objetivando 

assim comparar as discussões realizadas no contexto internacional da pesquisa em 

contabilidade com a discussão do tema no Brasil, evidenciada por Braga, Souza e Filho (2014). 

A comparação da mensuração de fair value nesses dois diferentes contextos justifica-

se pelo fato de que existem diferenças culturais do Brasil para os países precursores das IFRS. 

Dessa forma, este estudo pretende contribuir na medida que visa observar esses dois enfoques 



 
 

 

de análise, como meio de ampliar e desenvolver as discussões teóricas realizadas em âmbito 

nacional. 

Dentro desse contexto, esta pesquisa é orientada pela seguinte questão: quais as 

discussões teóricas realizadas sobre o tema fair value em periódicos internacionais, no 

período entre 2006 e 2015? Nesse sentido, o artigo objetiva analisar as discussões teóricas 

sobre o tema fair value em periódicos internacionais e comparar o alinhamento dessas com as 

realizadas no Brasil. 

Como principais contribuições, o estudo traz um conglomerado de discussões 

realizadas a âmbito internacional sobre o tema valor justo, de modo a esclarecer os conceitos, 

vantagens e desvantagens do uso dessa técnica na mensuração de ativos. Dessa forma, novos 

pesquisadores terão esse estudo como guia para realização de futuras investigações acerca do 

fair value. 

 

2 BASE TEORICA  

A natureza da contabilidade é medir, dessa forma, a busca pela melhor forma de 

mensurar os ativos é causadora de furiosos debates, um tanto confusos e complexos 

(Hendriksen & Van Breda, 1999). Apesar de todas as discussões remeterem a apenas uma coisa, 

o patrimônio, surgem diversas teorias e conceitos, com seus defensores defendendo uma 

posição em detrimento de outras, considerando os diversos métodos de mensuração como 

mutuamente excludentes (Martins, 2000). 

Ao final de contas, esse fervoroso debate acadêmico sobre as formas de mensurar os 

ativos acaba por fazer surgir diversos métodos de medir os ativos, dando meios de se medir 

adequadamente o patrimônio em situações diferentes, levando-se em conta que nem todas as 

empresas tem características idênticas e, por isso mesmo, não devem ser tratadas de formas 

idênticas (Hendriksen & Van Breda, 1999; Martins, 2000).  

Como forma de amenizar essas discussões, procurou-se propor uma estrutura 

conceitual para a Contabilidade, conforme destaca Lustosa (2010), renomados acadêmicos 

americanos passaram a compor comissões para definir essa estrutura, o que, após décadas de 

discussões e propostas, culminou na emissão do framework teórico pelo FASB, na década de 

1970, dando a base para a regulação de normas contábeis. 

 Ao levar em conta a busca pela objetividade nas medições do patrimônio, costumou-se 

tomar como regra a aplicação do custo histórico (Braga et al., 2014), que registra os ativos pelo 

custo aquisição. No entanto, conforme ressaltam Braga et al. (2014), essa análise de fluxos de 

caixa passados pode não ser o mais adequado para fins gerenciais, de modo que a avaliação de 

acordo com critérios de mercado torna-se mais atrativa. 

 Outro ponto que mostra a importância da avaliação de mercado é ressaltado por Beaver 

(1968), que identificou que este reagia as informações contábeis, até então tidas como 

irrelevantes pelos teóricos da Contabilidade. 

Nessa busca por um método de avaliação de ativos coerente com a lógica do mercado, 

o FASB compila em 2006 a norma SFAS 157, que compila todas as normas emitidas com a 

temática do valor justo, unificando os conceitos do fair value e regulamentando sua aplicação. 

 

2.1 Mensuração a fair value 

 

A busca por um meio de avaliar os ativos de acordo com o mercado levou o FASB a 

promulgar, em 2006, a SFAS 157, que traz uma definição definitiva para o conceito de fair 



 
 

 

value, compilando uma série de conceitos disformes e divergentes presentes em várias normas 

e pronunciamentos divulgados até então (Braga et al., 2014). O conceito vigente para valor 

justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo, ou pago na transferência de um passivo, 

na data da mensuração, em uma transação normal entre participantes do mercado (Lustosa, 

2010). 

Esse conceito, todavia, dadas as variações de tradução, bem como a diferença na 

redação entre a IFRS 13, emitida pelo IASB e a SFAS 157, do FASB, traz uma série de dúvidas 

quanto a real aplicação do fair value (Iudicibus & Martins, 2007). A melhor forma de se 

nominar essa forma de avaliação, de acordo com Iudicibus e Martins (2007), é valor de 

mercado, no entanto, dadas as transações de itens sem valor de mercado, convencionou-se 

chamar de valor justo.  

No entanto, existem divergências sobre o real sentido do fair value, de modo a este 

assumir a forma de valores de entrada ou saída, em substituição ao método do custo histórico, 

ou a forma de um método misto, ao adotar os valores de mercado como base em negociações 

(Penman, 2012). 

De acordo com o FASB, o fair value assume três níveis, com o objetivo de determinar 

como essa técnica de mensuração deve ser usada em cada caso, sendo explicados por Murcia 

et al. (2008), Lustosa (2010), Penman (2012) e Braga et al. (2014), explicados no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Níveis hierárquicos do fair value 
Níveis Definição 

Nível 1 Os ativos e passivos possuem preço cotado no mercado na data da transação, podendo ser acessados 

pelas entidades participantes do negócio. 

Nível 2 Quando o preço do ativo ou passivo é observado de modo direto ou indireto, sob a forma de ativos 

similares ou substitutos, que guia a mensuração do valor na data da transação. 

Nível 3 Não existe preço cotado ou mercado para os ativos e passivos, de modo que a mensuração do valor 

se dá através de técnicas de avaliação, estimando a reação do mercado para aquele ativo ou passivo 

negociado. 

Fonte: Os autores (2016) adaptado de Murcia et al. (2008) e Braga et al. (2014). 

O nível 1 apresenta maior objetividade, pois remete a um mercado ativo, onde os 

preços para os itens patrimoniais são cotados e praticados, enquanto os níveis 2 e 3 apresentam 

maior subjetividade, pois necessitam de técnicas de avaliação, onde os preços são determinados 

mais pela opinião de quanto aquele produto valeria no mercado (Lopes & Martins, 2012). 

A utilização do valor justo é vista como algo diferenciado, considerada inovadora, pois 

foge aos usuais padrões de registro a valores de entrada e saída (Iudicibus & Martins, 2007), 

sendo considerado pelos teóricos defensores de sua utilização como o cerne da convergência 

internacional de padrões, ao modificar os conceitos de mensuração até então adotados (Silva, 

Silva & Denberg, 2011).  

A discussão a respeito do uso do fair value como técnica de mensuração, se traz mais 

vantagens ou desvantagens (Iudicibus & Martins, 2007), ainda é tema recorrente na academia 

e fomenta a análise da relevância de alguns aspectos sobre sua utilização. 

 

2.2 Aspectos relevantes e críticas da utilização do fair value 

 

A utilização do fair value como técnica de mensuração não é unanimidade, tendo por 

um lado defensores de suas vantagens, e por outro, críticos ferrenhos de sua utilização. Nesse 

sentido, uma das críticas primais ao seu uso reside no fato de não ser uma técnica homogênea, 

pois não alcança todos os ativos e passivos, podendo ser utilizada na avaliação de ativos 



 
 

 

biológicos, ativos financeiros, investimentos de imóveis ou ativos intangíveis (Iudicibus & 

Martins, 2007). 

Uma série de críticas recaiu ainda sobre a utilização dessa técnica a partir da crise 

imobiliária norte-americana de 2008, conforme destacam Laux e Leuz (2009), sendo a prática 

do fair value acusada de promover a formação da “bolha”, ao inchar os valores dos imóveis nos 

registros financeiros. 

Outra crítica feita ao fair value é o fato dele não dever ser considerado como uma 

técnica substituinte do custo histórico, mas sim um complemento a este (Hendriksen & Van 

Breda, 1999), o que, na visão de Iudicibus e Martins (2007), é algo arriscado, por passar sobre 

as técnicas secularmente utilizadas nos registros contábeis e bases da ciência da escrituração. 

Existe ainda a crítica quanto a subjetividade de julgamento do avaliador, sobretudo 

quando a mensuração ocorre apenas nos níveis 2 e 3 (Silva Filho, Machado & Machado, 2012), 

pois pode ser usada como forma de mascarar as demonstrações.  

Assim, muitas críticas ainda são feitas com relação ao uso do fair value, pondo em 

dúvida sua validade como método de mensuração, o que estimulou a definição dos métodos 

desse estudo.  

  

3 METODOLOGIA 

 

Em busca de atingir os objetivos do estudo, o mesmo foi delineado como uma pesquisa 

exploratória, que visa, através da análise de conteúdo de artigos publicados em periódicos 

internacionais, explicar a que nível estão as discussões acerca do tema fair value nesse contexto, 

bem como as convergências e divergências em relação as discussões teóricas realizadas no 

Brasil.  

Em relação aos procedimentos, foi utilizada fonte documental, pois se trata de uma 

pesquisa em que foram analisados documentos secundários, ou seja, elaborados por outrem, de 

acordo com a classificação dada a este tipo de pesquisa por Markoni e Lakatos (2003). Esses 

documentos tratam-se de artigos publicados em periódicos internacionais indexados a base 

Scopus, no período de 2006 até 2015. 

Como técnica de análise dos documentos, valeu-se da análise de conteúdo, uma técnica 

que consiste na análise e descrição sistemática e objetiva de um dado conteúdo (Markoni & 

Lakatos, 2003). Essa técnica foi utilizada devido ao objetivo de analisar as discussões realizadas 

no âmbito internacional sobre o tema fair value e comparar essas discussões com aquelas 

realizada nas pesquisas brasileiras. 

O processo de escolha dos artigos se deu com a pesquisa na base Scopus, com a busca 

refinada através das palavras-chave assets measurement + fair value, que retornou um total de 

28 artigos. Também foi realizada uma busca com as palavras-chave assets valuation + fair 

value, que retornou um total de 23 artigos. O período de publicação dos artigos foi delimitado 

entre 2006, ano em que foi instituída a IFRS 13, e 2015. A essa busca foi procedida em uma 

primeira filtragem, a leitura dos resumos, com objetivo de separar os artigos que 

correspondessem ao escopo da pesquisa. Posteriormente, foram lidos os objetivos e 

considerações finais, como segundo filtro. Através dessas duas filtragens, limitou-se a amostra 

a 42 artigos, sendo 25 relacionados as palavras-chave assets measurement + fair value e 17 as 

palavras assets valuation + fair value. 

Posteriormente a leitura dos artigos foi efetuada a análise dos mesmos. Foi utilizado o 

software NVIVO 11 para a elaboração da nuvem de palavras, com as palavras mais citadas 



 
 

 

nesses trabalhos, e também o site goconqr.com para a elaboração do mapa mental, procedendo 

a listagem dos principais temas relacionados ao valor justo.  

Através desses procedimentos, se buscou a análise das discussões internacionais, com 

os pontos mais abordados e de maior relevância nessas discussões teóricas, apresentados na 

sequência, na seção de descrição e análise dos resultados. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para a análise da discussão internacional sobre o tema “fair value”, foram selecionados 

42 artigos, os quais relacionavam o tema valor justo como tema atual de debate. Estes trabalhos 

foram selecionados a partir da leitura do título, resumo, objetivo e considerações finais, 

buscando identificar os resultados e argumentos dessas pesquisas a respeito do valor justo, seja 

na direção de aceitar o valor justo com técnica de mensuração de ativos e passivos ou sua 

rejeição no contexto internacional. 

 Os 42 artigos selecionados são apresentados na tabela 1, onde é possível identificar o 

nome do artigo, objetivos e respectivos autores e ano de publicação. 

 

Tabela 1 – Objetivos dos artigos selecionados 
Nome do artigo Objetivos Autores e Ano 

The Use of Fair Value in IFRS This article examines the extent to which IFRS do, in 

fact,require  the  use  of  fair  values  for  the  

measurement  of  assets  and  liabilities.  

Cairns (2006) 

Fair value and executory 

contracts: Moving the 

boundaries in international 

financial reporting 

the paper contributes to the research agenda of studies 

on accounting measurement by suggesting that 

incremental change is taking place in IFRS which has 

the effect of moving recognition of assets and liabilities 

to an earlier point in the transaction cycle 

Walton (2006) 

The quality of fair value 

measures for property, plant, 

and equipment 

This paper argues for fair valuemeasures of property, 

plant, and equipment and challenges the primary 

arguments in support of maintainingthe current status 

quo in the United States—strict historical costs for all 

property, plant, and equipmentunless the asset is 

impaired.  

Herrmann, 

Saudagaran e 

Thomas (2006) 

The problem with current 

accounting: A critique of SFAS 

115 and SFAS 133 using an 

equity-indexed annuity example 

This paper will use a simple equity-indexed annuity to 

illustrate the problem with historical cost accounting 

and with the standards that have been adopted to correct 

it. 

Wallace (2006) 

The IASB Insurance Project for 

life insurance contracts: Impact 

on reserving methods and 

solvency requirements 

In this paper, we review the fair value-based accounting 

framework promoted by the IASB Insurance Project for 

thecase of a life insurance company.  

Ballotta, Esposito 

e Haberman 

(2006) 

Strategic consequences of 

historical cost and fair value 

measurements 

This paper examines the measurement of nonfinancial 

assets in imperfectly competitive markets and considers 

the effect of alternative measurements on firms' 

investing and operating activities 

Reis e Stocken 

(2007) 

To fair value or not to fair value: 

A broader perspective 

The article describes how markets can bereformed in 

order to align the interests of the officers who prepare 

suchaccounts, and the auditors who certify them, with 

those of investors. 

Ronen (2008) 

The shortcomings of fair-value 

accounting described in SFAS 

157 

Analysis of the examples given by the FASB to show how 

fair values, defined as exit prices, should bedetermined 

in specified circumstances. 

Benston (2008) 



 
 

 

 An experiment in fair value 

accounting: UK investment 

vehicles 

We use the British real estate and investment fund 

industries as experimentalsettings where historic cost 

(HC) and fair value accounting (FVA) can be compared.  

Danbolt e Rees 

(2008) 

Fair value accounting and the 

financial crisis: Messenger or 

contributor? 

The purpose of the paper is to briefly present FVA, its 

origins, application, and implications for financial  

reporting  as  well  as  its  potential  role  during  the  

current  financial  crisis. 

Magnan (2009) 

La repercusión del valor 

razonable de los bienes 

inmuebles en la utilidad de los 

estados financieros: una nota de 

investigación 

This  paperstudies  the  effects  on  accounting  

information  relevance  and  reliability  of  fair  

valueaccounting  for  investment  properties. 

Galera e López 

(2009) 

A note on value relevance of 

mark-to-market values of energy 

contracts under EITF Issue No. 

98-10 

This paper examines whether marked-to-market values 

of energytrading assets and liabilities of companies that 

enter into energycontracts are related to market value of 

equity.  

Eng, Saudagaran 

e Yoon (2009) 

The economic impact of SFAS 

No. 157 

The purpose of this study is to examine and evaluate the 

benefits of the information disclosed by SFAS 157. 

Bhamornsiri, 

Guinn e 

Schroeder (2010) 

Fair Value Accounting and 

Stewardship 

Discuss the usefulness of measurement in historical cost 

or fair value 

Abdel-Khalik 

(2010) 

Fair value accounting: Affect on 

the auditing profession 

The  purpose  of  this  paper  is  to  present  the  

challenges  auditors  face  when  auditing  FV estimates, 

and to discuss the profession’s capability of adapting to 

FVA in the future 

Pannese, Del 

Favero (2010) 

The decision usefulness of 

financial accounting 

measurement concepts: 

Evidence from an online survey 

of professional investors and 

their advisors 

In this study, we surveyed professional investors and 

their advisors in order toenhance our understanding of 

their assessment of the decision usefulness ofdifferent 

accounting measurement concepts. 

Gassen e 

Schwedler (2010) 

Challenges in accounting the 

forests - a Latvian case study 

The paper analyzes applicationof IAS  41  which  

regulates  forest  accounting.  

Grege-Staltmane, 

E. (2010) 

Is there a future for fair value 

accounting after the 2008-2009 

financial crisis? 

This paper evaluates the role of fair value accounting in 

recent financial crisis,and examines whether the call for 

its demise is justified. 

 Jaggi, Winder e 

Lee (2010) 

Longevity Risk in Fair Valuing 

Level 3 Assets in Securitised 

Portfolios 

 This paper presents a valuation methodology consistent 

with fair value accounting and auditing standards.  

Mazonas, Stallard 

e Graham (2011) 

IFRS fair value measurement 

and accounting policy choice in 

the United Kingdom and 

Australia 

This study investigates the use of fair value measurement 

by 228 listed companies in the UK and Australia around 

the time of adoption of IFRS from 1 January 2005. 

Cairns et al. 

(2011) 

The role of fair value 

measurement in the recent 

financial crunch  

The paper aim is to contribute to the actual debate 

whether fair value accounting played the role of a 

messenger or a mover in the recent financial crunch and 

subsequent economic recession and to analyse the 

characteristics of fair value accounting from the 

economic point of view. 

Procházka (2011) 

Modernizing governments in 

transitional and emerging 

economies through financial 

reporting based on international 

standards 

In this article, we analyse the opinions of the National 

Accounting Standards Setters(NASS) regarding the 

utility of Fair Value Accounting (FVA) proposed by 

theInternational Public Sector Accounting Standards 

(IPSAS) in the development of admin-istrative reforms 

in transitional and emerging economies.  

Galera e Bolívar 

(2011) 



 
 

 

Fair value versus historical 

cost-based valuation for 

biological assets: Predictability 

of financial information  

This paper performs an empirical study with a sample of 

Spanish farms valuing biologicalassets  at  HC  and  a  

sample  applying  FV. 

Argilés, Garcia-

Blandon e 

Monllau (2011) 

The reliability of investment 

property fair values under IFRS 

The purpose of thispaper is to examine the perception of 

fair value estimates for many companies’ main asset: 

investment Properties. 

Nellessen e 

Zuelch (2011) 

Assessing the Impact of Fair-

Value Accounting on Financial 

Statement Analysis: A Data 

Envelopment Analysis Approach 

This paper intends to shed some light on this issue (IFRS 

changes) by reaffirming the financial investments and 

tangible fixed assets of such a broad 85 Spanish 

insurance companies, Apply fair value Instead of 

historical cost based assessments and simulating analyst 

perception of efficiency and profitability of these 

companies for both The data sets using Data 

Envelopment Analysis (DEA). 

Rodríguez-Pérez 

et al. (2011) 

Accounting Discretion and Fair 

Value Reporting: A Study of US 

Banks' Fair Value Reporting of 

Mortgage-Backed-Securities 

Tthis study examines US banks’ fair value reporting of 

mortgage-backed-securities (MBS) around the financial 

crisis and the announcement of a new accounting rule 

that changes the degree of discretion allowed in fair 

value accounting. 

Cheng (2012) 

The Role of Fair Value 

Accounting in Promoting 

Government Accountability 

This paper examines the capability of fair value 

accounting toimprove, through financial transparency, 

government accountability, anal-ysing the possible 

effect of the implementation of this measurement basison 

understandability, comparability and timeliness. 

Bolívar e Galera 

(2012) 

Is fair value currently in 

compliance with the principle of 

true and real reflection in the 

Czech accounting? 

The  aim  of  this  paper  is  to  answer  the  question  

whether  currently  the  fair  value  in  the  Czech  

accounting reflects the reality, based on definition of its 

content in accordance with applicable legal regulation.  

Gláserová (2012) 

A comparative study of 

difficulties in accounting 

preparation and judgement in 

agriculture using fair value and 

historical cost for biological 

assets valuation 

This paper presents empirical research comparing the 

accounting difficulties that arise from the use of two 

valuation methods for biological assets, fair value (FV) 

and historical cost (HC) accounting,  in  the  

agricultural  sector. 

Aliberch e 

Blandón (2012) 

The association between firm 

characteristics and CFO's 

opinions on the fair value option 

for non-financial assets 

This paper analyzes the responses of 209 CFOs of 

U.S.firms to a survey asking whether they would 

choosethe fair value option for non-financial assets 

(FVONFA) and investigates the determinants of CFOs' 

responses tothe option. 

Jung et al.. (2013) 

Normal turbulence or perfect 

storm? Disparity in fair value 

estimates 

This article analyzes, both conceptually and through a 

specific example, the practi-cal problems inherent in 

these Fair Value Standards. 

Lilien et al. 

(2013) 

Application Possibilities and 

Consequences of Biological 

Assets and Agricultural Produce 

Reporting in Accordance with 

IFRS Principles in the Czech 

Republic 

This article analyzes the evaluation, accounting 

recording, and reporting of biological assets and 

agricultural produce in both accounting systems. 

 Hinke e Stárová 

(2013) 

Does fair value accounting for 

non-financial assets pass the 

market test? 

We  study  thechoice  of fair  value versus historical  cost 

accounting for non-financial  assets  in asetting where 

market forces rather than regulators determine the 

outcome.  

Christensen e 

Nikolaev (2013) 



 
 

 

Information asymmetry of fair 

value accounting during the 

financial crisis 

We examine whether US banks’ fair value net assets, 

measured according to the three-levelhierarchy 

introduced in SFAS 157, are associated with 

information asymmetry during the2008 financial crisis. 

Liao et al. (2013) 

Alejados de la NIC 41: ¿ Es 

correcta la valoraciś n del 

patrimonio neto de las empresas 

agrarias? 

Este trabajo pretende detallar la prescripción de la NIC 

41 Agricultura y su seguimiento  

a nivel español.  

Arimany, Noguer 

e Rabaseda 

(2014) 

Does fair value accounting 

contribute to market price 

volatility? An experimental 

approach 

The purpose of this paper was to investigate the effect of 

two accountingmeasurement rules for held-for-trading 

(HFT) investments, FVA and HCA, onmarket price 

volatility. 

Brousseau et al. 

(2014) 

Fair value accounting: 

information or confusion for 

financial markets? 

This  paper  examines  whether  and  how  fair  value  

measurement  anddisclosure  by US  bank holding  

companies influences  financial  analysts’ ability  

toforecast  earnings. 

Magnan, Menini, 

Parbonetti (2014)  

La mejora de la rendición 

financiera de cuentas para 

modernizar el sector público de 

países emergentes de América 

Latina 

This study tries to answer the question whether the 

changes in accounting rules through the IFRS transition 

really increase information supply for capital markets 

by investigating quarterly earnings announcements of 

banks in an event study. 

Bolívar, Galera e 

Quiles (2014) 

Decision-useful asset 

measurement from a business 

valuation perspective 

The objective of this paper is to connect and integrate 

key concepts and definitions found in economic,  

accounting,  and  business  valuation  literature  to  

structure  an  approach  to  asset  measurement rooted 

in business valuation theory and practice. 

Botosan e 

Huffman (2015) 

Market pricing of banks' fair 

value assets reported under 

SFAS 157 since the 2008 

financial crisis 

We investigate how investors price the fair value 

estimates of assetsas required by Statement of Financial 

Accounting Standards No. 157(SFAS 157) since the 

financial crisis in 2008. 

Goh et al. (2015)  

Fair value: model proposal for 

the dairy sector 

First, it intends to assess the level of comparability of 

the fair value-based valuation criteria for biological 

assets of Portuguese dairy farms after the adoption of 

the Portuguese Accounting Standardization System. 

Second, it presents an innovative valuation model to 

assess the fair value of dairy herds.  

Oliveira et al. 

(2015) 

Fair value accounting choice: 

Empirical evidence from 

Portuguese real estate 

investment funds 

Profiting from a unique research opportunity in the 

Portuguese REIFs market, this paper aims to investigate 

the impact of fund managers’ accounting choice on 

funds’ returns distribution and analyses the relationship 

between fair value accounting choice and conditional 

accounting conservatism. 

Pinto e Pais 

(2015) 

Fonte: Os autores (2016) 

  

A partir da leitura dos objetivos e respectivas considerações finais destes trabalhos, 

permitiu-se a observação do nível de discussão e conclusões no contexto internacional a 

respeito dos temas que envolvem o fair value. Assim, identificou-se os principais temas de 

discussão e suas ramificações (FIGURA 1), evidenciando as características das informações 

avaliados a valor justo, ativos e passivos mensurados pelo valor justo, questões legais, de 

regulação e as auditorias, a própria mensuração do valor justo, a crise e os usuários dessas 

informações. 



 
 

 

Esta representação gráfica permite visualizar os temas de discussão observados nos 

trabalhos publicados no contexto internacional, o que permitiu chegar a algumas conclusões a 

respeito de cada um destes assuntos. 

Os usuários da informação avaliada à valor justo observam esses valores com relutância 

na tomada de decisões (Jung et al., 2013), percebeu-se, também, que não há diferenças nas 

decisões tomadas utilizando informações de títulos avaliados pelo valor justo ou custo histórico 

(Brousseau et al., 2014), no entanto, analistas financeiros são influenciados pelas avaliações 

que consideram os três diferentes níveis de mensuração do fair value (Magnan, Menini & 

Parbonetti, 2014). 

 

Figura 1 – principais temas de discussão do valor justo 

 

 
 

Fonte: Os autores (2016). 

 

   Da mesma forma, quando a mensuração do valor justo é calculada a partir de 

propriedade do mercado, torna-se adequada ao processo decisório, sendo que investidores de 

países common-law não consideram o fair value tão adequado como suporte decisório (Gassen 

& Schwedler, 2010). Portanto, percebe-se que não existe um consenso quanto a utilização de 

informações baseados no valor justo, tendo defensores e criticos do uso e relevância dessa 

técnica. 

 No contexto internacional, as principais discussões são a respeito da representatividade 

do valor justo enquanto informação contábil. O valor justo fornece a melhor imagem da 

empresa, representando-a de forma mais fiel (Herrmann, 2006; Reis & Stocken, 2007; Argilés-

Bosch et al., 2012; Jung et al., 2013). Essa fidedignidade também se dá devido a essa 

mensuração considerar valores futuros, como projetos ou ativos inacabados, no momento atual 

e essa ênfase representacional muda o foco no ciclo de transação da empresa (Walton, 2006). 

A volatilidade econômica é melhor refletida quando mensurada pelo valor justo, evitando 

divulgar uma falsa sensação de estabilidade (Bhamornsiri, Guinn & Schroeder, 2010). No 

entanto, apesar das qualidades representativas na medida de valor justo, ainda existe o desafio 

de um mecanismo de mensuração que realmente represente o valor justo real, já que essa técnica 

não supre todas as lacunas da mensuração (Magnan, 2009).  



 
 

 

 Outra característica da representatividade é que ela está relacionada ao lucro, visto que 

este quando avaliado ao valor justo, tem maior relevância em relação a avaliação ao custo 

histórico, embora essa relevância possa ser transmitida por meio dos valores dos ativos e não 

necessite que o valor justo seja incorporado à mensuração do lucro (Danbolt & Rees, 2008). 

Nesse sentido, o valor justo é considerado no contexto internacional como uma medida de 

mensuração mais fiel da realidade econômica da empresa, oferecendo informações fidedignas 

e oportunas, mas ainda assim há desafios para preencher as lacunas de propriedades de medida 

deixadas pelo valor justo. 

 Outra característica da mensuração a valor justo é busca fornecer uma informação que 

reflita melhor as qualidades do bem. As IFRS não determinam que o valor justo seja aplicado 

a todos os ativos e passivos, somente em casos específicos, quando o valor do custo histórico 

não fornece informação confiável (Caims, 2006). No entanto, quando a empresa tem 

informações mais confiáveis que as de mercado, e o custo para gerar essa informação for muito 

maior que o benefício proporcionado, esta torna-se a melhor alternativa na elaboração das 

mensurações (Cheng, 2012; Christensen & Nikolaev, 2013). É importante ressaltar que não 

existe um único modelo de mensuração, tanto o custo histórico como o valor justo podem 

fornecer informações confiáveis e úteis (Abdel-Khalik, 2010), tendo os dois métodos diferentes 

características e utilidades. O valor justo pode fornecer boas informações para a venda, no 

entanto o custo histórico é melhor para estabelecer previsões (Botosan & Huffman, 2015). 

 Alguns autores consideram que as mensurações baseadas no valor justo são melhores 

que aquelas que utilizam o custo histórico (Herrmann, Saudagaran & Thomas, 2006; Procháska, 

2011), pois melhora a compreensão, comparabilidade e oportunidade dos relatórios financeiros, 

sendo um instrumento de mensuração que avalia adequadamente os elementos do ativo. O 

problema reside no fato de a mensuração ao valor justo necessitar de um mercado ativo e de 

instrumentos de medida objetivos (Bolívar & Galera, 2012; Gláserová, 2012; Bolívar, Bolívar 

& Quiles, 2014) 

 Outro fator de discussão no contexto internacional sobre o valor justo, foi a crise. O 

valor justo utiliza-se normalmente de indicadores de mercado para compor o valor dos ativos, 

por isso ele é indicado em períodos de mercado estável. Sua utilidade, no entanto, é questionável 

em períodos de crise (Jaggi, Winder & Lee, 2010). Percebeu-se, também, que o valor justo 

estava associado à assimetria de informação antes e durante a crise financeira de 2008 (Liao et 

al., 2013). A avaliação a valor justo pode ter amplificado o fator crise em 2007, apesar das 

qualidades inerentes a este instrumento de mensuração, visto que estas podem ter sido 

negligenciadas (Magnan, 2009). No entanto, Procháska (2011) não considera o valor justo 

como responsável da crise naquela época, pois considera o fair value como a melhor alternativa 

disponível para mensuração. O valor justo quando bem utilizado pode fornecer informações de 

qualidade, mas a tendenciosidade e subjetividade desse instrumento pode ter amplificado a crise 

de 2008. 

 Essas qualidades inerentes a mensuração pelo valor justo citadas anteriormente não se 

aplicam a todo ativo e passivo. Instrumentos financeiros e pagamentos baseados fair value tem 

maior comparabilidade, já os ativos biológicos avaliados não são tão fáceis de serem 

comparáveis, bem como outros ativos e passivos financeiros (Cairns et al., 2011). Segundo 

Bolívar e Galera (2012) as propriedades de investimento são melhor avaliadas pelo valor justo, 

no entanto, essa avaliação é menos objetiva e verificável e justamente pela diversidade de 

abordagens, limitações das avaliações e problemas de confiabilidade nas abordagens, Nellesen 

e Zuelch (2011) consideram as estimativas de valor justo errôneas para esse tipo de ativo. Ativos 

biológicos são um centro de discussão que centraliza autores a favor e contra a mensuração a 



 
 

 

valor justo. Grége-Staltmane (2010), Hinke e Stárová (2013), Arimany et al. (2013) e Oliveira 

et al. (2015) consideram que esses ativos são mais difíceis de serem mensurados pelo valor 

justos pela falta de objetividade nos parâmetros, gerando medidas inconsistentes, já Argilés et 

al. (2011) e Argilés et al. (2012) consideram que o fair value tem melhor valor preditivo na 

mensuração dos ativos biológicos, transmitindo melhor precisão e representatividade. 

 A partir desse contexto de discussão teórica, foi possível evidenciar as principais 

discussões dos artigos selecionados, os autores e países relacionados (QUADRO 1) 
Quadro 1 – Pontos relevantes discutidos nos artigos sobre valor justo publicados no contexto internacional 

Pontos relevantes Discussão Autores Principais 

Países de 

discussão 

Características das 

informações 

mensuradas à valor 

justo. 

Confiabilidade da informação 

do valor justo pode ser 

superior que o custo histórico, 

desde que as medidas sejam 

confiáveis e objetivas. 

Cairns (2006); Cheng (2012); 

Procházka (2011); Abdel-Khalik 

(2010); Botosan e Huffman (2015); 

Magnan, Menini e Parbonetti (2014); 

Ronen (2008); Herrmann, 

Saudagaran e Thomas (2006); 

Benston (2008). 

Estados 

Unidos 

A representatividade 

das avaliações à valor 

justo. 

As medidas utilizadas para a 

fidelidade representacional 

econômica da empresa. 

Jung et al. (2013); Reis e Stocken 

(2007); Walton (2006); Bhamornsiri, 

Guinn e Schroeder (2010); Magnan 

(2009); Argilés, Aliberch e Blandón 

(2012); Danbolt e Rees (2008). 

Estados 

Unidos 

Dificuldade da 

mensuração dos 

ativos biológicos. 

A precisão e 

representatividade dos ativos 

biológicos e a ausência de 

mercado objetivo para tais 

produtos. 

Cairns (2011); Hinke e Stárová 

(2013); Argilés, Garcia-Blandon, 

Monllau (2011); Grege-Staltmane 

(2010); Bosch, Aliberch e Blandón 

(2012); Oliveira et al. (2015); 

Arimany et al. (2013). 

Espanha 

A subjetividade, 

tendenciosidade e 

falta de transparência 

do método de 

mensuração à valor 

justo. 

Dificuldade em reconhecer as 

técnicas utilizadas para 

atribuir valor justo aos ativos 

e passivos.  

Ronen (2008); Lilien, Sarath e 

Schrader (2013); Herrmann, 

Saudagaran e Thomas (2006); 

Bolívar e Galera (2012); Galera e 

Bolívar (2011); Bolívar, Galera e 

Quiles (2014); Gláserová (2012); 

Christensen e Nikolaev (2013). 

Estados 

Unidos e 

Espanha 

A influência da 

avaliação pelo valor 

justo na tomada de 

decisões. 

Relutância da utilização das 

informações avaliadas a valor 

justo, mas se mostra a melhor 

informação disponível para a 

tomada de decisões. 

Jung (2013); Brousseau (2014); 

Magnan, Menini e Parbonetti (2014); 

Gassen e Schwedler (2010); Pinto e 

Pais (2015). 

Canadá 

A comparabilidade 

das avaliações à valor 

justo. 

A comparabilidade dos 

relatórios financeiros e de 

ativos específicos dos 

balanços. 

Cairns et al. (2011); Herrmann, 

Saudagaran e Thomas (2006); 

Bolívar e Galera (2012); Bolívar, 

Galera e Quiles (2014). 

Espanha 

Fonte: Os autores (2016) 

 

Nota-se que a discussão sobre o valor justo é grande, mas está caminhando para o 

consenso de esse método representar a melhor medida disponível para avaliação de ativos e 

passivos. No entanto, este instrumento de avaliação não pode ser visto de forma excludente, 

pois pode ser usado conjuntamente com mensurações de valor histórico. Os usuários da 



 
 

 

informação é que determinarão qual informação é mais útil e isto depende do ativo avaliado e 

da decisão necessária.  

Apesar disso, existe ainda a preocupação nas formas utilizadas para definir os valores 

justos dos bens ativos, isto é, as medidas e propriedades que estão sendo avaliadas para atribuir 

valor ao bem, isso tem se mostrando ainda mais evidente em situações de ausência de mercado 

ou pelas características dos próprios ativos, como os intangíveis, propriedades de investimento 

e ativos não financeiros. 

A mensuração a valor justo é influenciada por peculiaridades no mercado, de modo a 

se apresentar de diferentes formas em cada país. Situações inflacionárias ou de crise afetam 

diretamente a atribuição de um valor correto e adequado, justamente por isso surgem algumas 

críticas a esse tipo de mensuração. Ainda assim, pode ser uma a melhor medida representativa 

de valor, devido a necessidade de fidelidade representacional inclusive em momentos de 

grandes flutuações, característica essa proporcionada pelo valor justo. 

 Foi avaliada também a quantia de publicações por país, onde se conclui que os Estados 

Unidos detêm o maior número de publicações, com 16, na sequência tem-se a Espanha, com 

oito artigos publicados. Nota-se que a Espanha tem publicado bastante a respeito de ativos 

biológicos, isso pode ser justificado pela característica econômica daquele país ser em grande 

parte representada pela atividade agrícola. Os países com menor número de publicações foram 

a China, Coreia do Sul, França, Holanda, Letônia e Singapura. Outro fator a se ressaltar reside 

no fato de, com exceção dos EUA, as discussões sobre o fair value se concentram na Europa, 

berço das IFRS, com 17 dos 23 artigos restantes tendo sido produzidos no continente, de modo 

a se ter mais produção de estudos relacionados ao valor justo na Europa do que nos EUA. 

 É importante ressaltar o lapso temporal desse estudo, entre 2006 e 2015, devido à 

publicação da SFAS 157 em 2006, e por isso foi feito a análise da evolução de publicações 

deste período, onde percebe-se que não houve uma evolução linear no número de publicações, 

sendo uma característica peculiar apenas uma publicação no ano de 2007, um ano após a 

publicação do SFAS 157 que tratava sobre o valor justo. No entanto, nos anos de 2010, 2011 e 

2013 as publicações foram de seis, sete e seis artigos, respectivamente. Esse aumento das 

publicações a partir de 2009 pode demonstrar que o contexto da crise internacional fomentou a 

discussão sobre o tema valor justo, dada a relevância do tema e possível influência do mesmo 

na criação desse contexto, bem como a publicação da IFRS 13, mensuração a valor justo, no 

ano de 2011. 

 Analisando-se ainda a frequência das palavras mais citadas nas conclusões dos 42 

artigos obtidos (FIGURA 2), percebe-se que as mesmas estão relacionadas aos assuntos mais 

discutidos apontados anteriormente. A Figura 3 apresenta que as palavras, ativo, passivo, fair 

value, contabilidade, comparabilidade, representatividade são as palavras com maior 

frequência, isso parece razoável, visto que se percebeu que esses assuntos foram os mais 

discutidos entre os diversos temas observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura 2 – Nuvem de palavras 

 

Fonte: Os autores (2016) 

 Através desses resultados, foi possível perceber as principais discussões a respeito do 

fair value no contexto internacional. As principais abordagens estão relacionadas ao valor justo 

e a teoria da mensuração. Esta teoria busca mostrar a relevância de se atribuir valores adequados 

a determinados objetos, considerando a fidelidade representacional mais correta, o que faz jus 

ao objetivo do valor justo, que é atribuir um valor mais representativo do que outras técnicas 

de mensuração e útil a necessidades dos usuários dessas informações. 

 A mensuração é a competência central da contabilidade, sem o entendimento do que é 

mensurado e como ele é mensurado, dificulta a compreensão das informações contábeis (Ijiri, 

1970). O valor justo pode ser uma ferramenta de avaliação de ativos e passivos de forma mais 

apropriada. No entanto, ainda é preciso superar desafios, como a subjetividade (Reis & Stocken, 

2007), a tendenciosidade do avaliador (Lilien, Sarath & Schrader, 2013), mas é inegável as 

qualidades de representatividade deste instrumento (Herrmann, 2006; Reis & Stocken, 2007; 

Argilés-Bosch et al., 2012; Jung et al., 2013) e a comparabilidade (Cairns et al., 2011; 

Herrmann, Saudagaran & Thomas, 2006; Bolívar & Galera, 2012). As informações avaliadas a 

valor justo podem servir de instrumento para melhorar a qualidade da mensuração contábil e 

fortalecer essa ciência. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Uma das principais características da Contabilidade é a mensuração, de modo a ser um 

dos pontos centrais dos debates acadêmicos acerca dessa ciência. A busca por um método de 

mensurar ativos e passivos que represente a realidade e melhor exprima as condições financeira 

e econômica de uma organização, sobretudo no contexto de mercado é o “santo graal” de muitos 

teóricos da Contabilidade. 

Na busca por um método capaz de suprir essas necessidades, surgiu a mensuração a 

fair value, o valor justo, representado pelo valor ao qual um ativo poderia ser negociado no 

mercado na data da transação, sem tendenciosidade.  

Esse tema tornou-se mais relevante a partir de 2006, ano da publicação da SFAS 157, 

síntese feita pelo FASB dos vários pronunciamentos até então emitidos contendo esse tema, e 

também da IFRS 13, publicada em 2011, que regulamente sua aplicação no âmbito da 

convergência de padrões contábeis. 

Dada essa busca por um método ideal de mensuração e as opiniões divergentes sobre 

o uso do valor justo, esse artigo objetivou analisar as discussões teóricas realizadas sobre o tema 

em periódicos internacionais, de modo a identificar a aceitação ou rejeição, bem como as 

opiniões dos pesquisadores sobre a mensuração a fair value.  



 
 

 

Após a análise de 42 artigos produzidos no período entre 2006 e 2015, coletados a 

partir da base Scopus, pode-se identificar algumas congruências nos discursos. 

O método da mensuração a valor justo é tido por muitos como de maior validade do 

que os custos históricos, por apresentar a situação econômica da empresa de forma dinâmica, 

ao contrário das informações históricas defasadas e obsoletas. Também equipara empresas 

presentes em um mesmo mercado, por eliminar as distorções temporais existentes e permitir a 

comparação de dados. O problema desse método reside no fato da subjetividade, pois pode 

tornar os dados das demonstrações financeiras sujeitos ao feeling do avaliador, quando o preço 

de mercado não está claramente definido. Outro problema reside no fato de a avaliação a valor 

justo muitas vezes não respeitar o princípio contábil da prudência, inchando os valores dos 

ativos no balanço, fato esse que levou a prática do fair value a ser classificada como estopim 

da crise financeira internacional de 2008. 

Em comparação aos resultados do estudo de Braga et al. (2014), que analisaram a 

produção cientifica no contexto brasileiro, percebe-se um maior e mais aprofundado 

conhecimento do fair value nas discussões internacionais, contudo algumas conclusões são 

similares, como a preocupação quanto a dificuldade de compreensão dos conceitos de valor 

justo, a subjetividade da avaliação, e a necessidade de não se romper o uso do custo histórico, 

mas sim complementa-lo através da prática do valor justo. 

Trabalhos futuros podem explorar a utilização do valor justo em contextos específicos, 

comprovando ou refutando as conclusões desse estudo através da análise de validade do uso do 

fair value como método de mensuração de ativos em dado contexto. 

Enfim, ainda é necessário maior entendimento sobre o valor justo, seu uso em 

contextos específicos e sua validade como método de mensuração, de modo a comprovar a 

relevância e fidedignidade das informações geradas através dele. 
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