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1 Problema, objetivos e Questão de Pesquisa  

Com a efetiva adoção das Internacional Financial Reporting Standards (IFRS), 
caracterizada por serem baseadas em princípios, estudos tem se dedicado a estudar e debater 
os prós e contras de normas contábeis flexíveis. Por um lado tem-se que o aumento da 
discricionariedade pode acarretar aumento da complexidade dos procedimentos contábeis, 
propiciando informações mais subjetivas, podendo resultar em diferenças inapropriadas nos 
métodos contábeis utilizados e possibilidades reais de gerenciamento de resultados, além de 
dificultar a compreensão de quais eventos econômicos são, de fato, similares (Cole, Branson, 
& Breesch, 2012). Por outro lado, um sistema contábil mais flexível, por delegar ao gestor a 
responsabilidade de informar sobre a real situação da organização, apresenta-se como mais 
informativo dado que o preparador conhece a essência das transações e é a parte melhor 
informada (Dye & Verrecchia, 1995). 

Nesse sentido, mesmo considerando o aumento da informatividade trazida por normas 
contábeis flexíveis, não se pode descartar a possibilidade de uso oportunista por parte do 
gestor que, como detentor de informações privilegiadas, poderá agir de modo a maximizar a 
sua utilidade individual em detrimento dos interesses dos demais stakeholders que dependem 
das informações contábeis para tomar suas decisões de alocação de recursos (Dye & 
Verrecchia, 1995). 

Faz-se necessário destacar que, apesar de nem todas as escolhas contábeis terem o 
objetivo de gerenciar resultados, uma vez que se utiliza da escolha para alcançar um 
determinado objetivo, que não aquele da qualidade da informação, tem-se indícios de tal 
prática (Fields, Lys, & Vincent, 2001). Portanto, segundo Healy e Wahlen (1999), no 
estabelecimento de normas flexíveis é esperado que o normatizador tenha considerado os 
conflitos entre relevância e confiabilidade. 

Em meio à essa discussão se insere a International Accounting Standards 40 (IAS 40) 
e o Pronunciamento 28 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 28) que trata de 
Propriedades para Investimento (PPI), cuja flexibilidade diz respeito à sua mensuração, sendo 
admitido, alternativamente, tanto o custo histórico como o valor justo, inserindo-se no debate 
acerca do trade-off entre relevância e confiabilidade no qual o custo histórico é visto como 
mais confiável ao passo que o valor justo é considerado como sendo mais relevante 
(Simunovic & Wennergren, 2015). 

Os defensores do custo histórico criticam o valor justo e apontam uma série de 
questões que precisam ser consideradas, como (1) a falta de mercados ativos para a maioria 
dos ativos e passivos, o que significa que a maioria das mensurações a valor justo são 
estimativas altamente subjetivas e potencialmente pouco confiáveis; (2) o processo de 
obtenção das informações é custoso, especialmente para as pequenas empresas; e (3) o lucro 
do exercício inclui resultados não realizados o que pode resultar em maior volatilidade e 
imprevisibilidade (Singleton-Green, 2007). Cabendo ressaltar que, no que tange às 



mensurações de PPI, o segundo ponto não se aplica, uma vez que a avaliação pelo valor justo 
precisa ocorrer, seja na no regime de reconhecimento ou no regime de divulgação.  

Na visão de Landsman (2007) a IAS 40/CPC28 carrega em si o desafio da utilização 
do valor justo na mensuração de ativos não financeiros que, segundo ele, requer que os 
normatizadores enfrentem o desafio de moldar o espaço necessário para que os gestores 
possam fazer essa avaliação, devendo, portanto, equilibrar o benefício de permitir que os 
gestores divulguem informações privadas e o custo do risco moral do exercício da 
discricionariedade para manipular os lucros e equilibrar os indicadores que afetam a avaliação 
por parte dos usuários.  

Danbolt e Rees (2008) afirmam que a discricionariedade do gestor de empresas 
imobiliárias no momento de reavaliações e a subjetividade envolvida na avaliação das PPIs 
oferecem oportunidades significativas para o gerenciamento de resultados. (Dietrich, Harris, 
& Muller III, 2001), nessa mesma linha, comentam que as mensurações das PPIs são 
estimativas confiáveis, mas que exigem discricionariedade gerencial e que, dessa forma, 
gestores selecionam, dentro de um intervalo razoável, as estimativas que ajudam à empresa a 
divulgar lucros crescentes ou suaves, conforme lhes convém.   

Aliado ao uso da escolha contábil, o desenvolvimento econômico dos países traz 
reflexo na qualidade das estimativas do valor justo. Edelstein, Fortin, e Tsang (2012) relatam 
que as empresas detentoras de PPI podem experimentar uma volatilidade dos resultados dada 
a ausência de mercado ativo, além do fato de países de economias emergentes, na visão de 
Chen et al. (2015), terem, geralmente, menor transparência, governança e estrutura legal 
menos desenvolvidas, maior assimetria de informação entre insiders e investidores externos, 
os mercados de capitais são menos eficientes informacionalmente, implicando no 
questionamento da confiabilidade do valor justo dos ativos não financeiros. 

Assim, além do trade-off envolvendo o processo de avaliação das PPI e cujas 
evidências empíricas não são convergentes, aliado ao fato de que, dada a flexibilidade contida 
na IAS 40 e a inexistência de um mercado ativo para PPI, que por sua vez implica em 
mensurações com certo nível de subjetividade, percebe-se que as implicações de uma norma 
flexível vai muito além da confiabilidade e relevância, podendo envolver o prejuízo de outros 
atributos, além da possibilidade de gerenciamento de resultados, esse estudo visa responder o 
seguinte questionamento: De que forma a escolha contábil autorizada na IAS 40 afeta a 
qualidade da informação contábil de empresas brasileiras detentoras de PPIs?  

Para tanto, objetiva-se analisar a qualidade da informação contábil de empresas 
detentoras de PPIs em virtude da flexibilidade da IAS 40/CPC 28, quanto ao modelo de 
mensuração. 

 
2 Relevância e delimitação do estudo 

A tendência demonstrada pelo IASB por uma contabilidade orientada pelo valor justo 
e a consolidação do processo de convergência às IFRS, que alcançou a maior parte dos países, 
torna oportuna avaliações no sentido de verificar se a melhoria nas qualidades propostas pelo 
projeto piloto de normatização em nível internacional está sendo percebida pelo mercado.  

Em economias desenvolvidas pesquisas apontam que as informações contábeis 
produzidas mediante a utilização do valor justo apresentam qualidade superior aquelas 
resultantes da contabilidade à custos históricos. No entanto, evidências empíricas apontam 
razões para questionar se essa qualidade é superior em ambientes de economia emergente, 
caracterizados por terem ambientes institucionais e mercados menos desenvolvidos, e se o 
valor justo pode ser adotados nesses ambientes de forma indistinta.  

Logo, estudar especificamente as PPI se justifica, além da permissibilidade de adoção 
de modelos contábeis alternativos para a sua mensuração, pela baixa confiança atribuída ao 
valor justo face a possibilidade de manipulação na sua obtenção e a subjetividade de alguns 



inputs, o que representa o principal problema para a aplicação do valor justo na mensuração 
de ativos não financeiros, haja vista que, em comparação com os mercados financeiros, os 
mercados imobiliários tendem a ser menos líquidos e lidam com ativos específicos em termos 
de localização, impossibilitando intercâmbios organizados nos quais se possa negociar esses 
ativos. 

Assim, tem-se um modelo de mensuração cujos benefícios não são consensuais entre 
os pesquisadores, aplicados à ativos não-monetários de longa duração para os quais alega-se 
não existir mercado ativo, implicando em maior subjetividade na obtenção dos valores, aliado 
ao fato de empresas poderem manter esses ativos reconhecidos pelo custo histórico, no qual 
visualiza-se a oportunidade de investigar se a escolha contábil delegada pelo normatizador ao 
gestor implicou em aumento da qualidade da informação, em um contexto de país de 
economia emergente onde fatores institucionais são fatores que influenciam a qualidade da 
informação juntamente com a normatização. 

 
3 Fundamentação Teórica (Literatura essencial) 

O referido estudo encontra suporte nos estudos desenvolvidos por Al-Khadash e 
Khasawneh (2014), Danbolt e Rees (2008) e Šodan (2015) nos quais a qualidade dos números 
contábeis a valor justo constitui objeto de investigação, na perspectiva de diferentes atributos, 
em países de economias desenvolvidas, e cujas evidências, embora não convergentes, 
apontem para um comprometimento da qualidade da informação contábil. 

O embasamento teórico se sustenta sob 3 pilares básicos - A regulação e as escolhas 
contábeis; Qualidade da informação contábil; e Mensuração de ativos – que permitem 
desenvolver a tese sobre a investigação proposta.  

Dentro do pilar da Regulação e Escolhas, Fields et al. (2001), Kothari, Ramanna, & 
Skinner (2010) e Healy e Wahlen (1999). No âmbito da qualidade da informação contábil 
encontra-se suporte em Jones (1991), Basu (1997), Ohlson (1995) e Dechow e Dichev, (2002) 
e estudos que visaram aprimora-los. Por fim, no que tange à mensuração de ativos diversos 
estudos serão apresentados no sentido de expor os prós e contras do custo histórico 
comparativamente o valor justo. 

 
4 Metodologia  
Para a análise serão utilizados dados anuais/trimestrais de companhias brasileiras de 

capital aberto que possuem ativos reconhecidos como PPI. O período de análise compreende 
2010 a 2016, cujo início do período analisado se deu devido à adoção inicial do CPC 28. 

As informações serão coletadas no banco de dados do Economatica e coletados 
manualmente em notas explicativas. As análises serão feitas por escolha contábil realizada 
quanto ao modelo de mensuração, havendo ainda a necessidade de controle por setor (Setor de 
exploração de Imóveis) e cluster para representatividade das PPI em relação ao ativo total. 

Serão utilizados constructos para atributos da qualidade da informação contábil 
(qualidade dos accruals, persistência, previsibilidade, suavidade, relevância, confiabilidade, 
oportunidade e conservadorismo) consagrados na literatura, operacionalizados via regressão 
linear múltipla, com inclusão de variáveis de controle. 

 
5 Contribuições e impactos esperados 
Estudos desenvolvidos sobre o assunto analisam, de forma isolada, a relevância e a 

confiabilidade, a assimetria e o gerenciamento de resultados em países desenvolvidos e em 
setor específico, relacionado à exploração de imóveis.  

A presente proposta passa então a investigar empresas de diferentes setores, antes e 
após a adoção da IAS 40/CPC 28, a partir de um número maior de atributos de qualidade da 
informação contábil, alinhados com as características qualitativas descritas na estrutura 



conceitual do IASB além de outros atributos relacionados com as principais críticas apontadas 
pela literatura ao valor justo.  

Há que se destacar ainda o desenvolvimento do estudo em um país de economia 
emergente, dado que nessas economias tem-se, geralmente, menor transparência, governança 
e estrutura legal menos desenvolvidas, maior assimetria de informação entre insiders e 
investidores externos, os mercados de capitais são menos eficientes informacionalmente, 
implicando no questionamento da confiabilidade do valor justo dos ativos não financeiros.  

Os resultados dessa pesquisa fomentam a discussão do uso do valor justo para ativos 
não financeiros, sobretudo em países de economias emergentes, dada as suas particularidades 
em relação aos demais países (como ambientes institucionais menos desenvolvidos), cujos 
resultados empíricos apontam que as informações contábeis produzidas mediante a utilização 
do valor justo apresentam qualidade superior aquelas resultantes da contabilidade à custos 
históricos, havendo razão para se questionar se o valor justo pode ser adotado nessas 
economias de forma indistinta.  

Este trabalho contribui para o contínuo debate internacional sobre a contabilidade de 
valor justo, como o impacto sobre a qualidade dos lucros resultante da mudança de 
contabilidade a custo histórico, dado que ainda trata-se de uma questão não resolvida, 
principalmente quando se trata de ativos não financeiros e de empresas de um mesmo setor 
utilizando modelos de mensurações diferentes de forma simultânea. Pode fornecer ainda 
evidências empíricas que pode ser útil para os acadêmicos, normatizadores, profissionais 
contábeis, reguladores, gestores e investidores que estão interessados em saber se os números 
contábeis resultantes da contabilidade à valor justo de fato implicam em maior qualidade. 

Quanto aos normatizadores, especificamente, podem apreciar estudos relacionados à 
qualidade dos números contábeis como indicador indireto e feedback para avaliar qualidade 
das normas emitidas por eles (Schipper & Vincent, 2003) ou até mesmo avaliar o quanto de 
julgamento delegar aos gestores na elaboração dos relatórios contábeis (Healy & Wahlen, 
1999). 
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