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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de analisar os achados, as principais variáveis e relações existentes 

em estudos de casos qualitativos relacionados à valoração de ativos pelo valor justo e suas 

relações com as características qualitativas da informação contábil-financeira. O método de 

pesquisa é uma adaptação da meta-síntese proposta por Hoon (2014). Esse método tem a 

finalidade de condensar resultados de pesquisas que utilizam da estratégia do estudo de casos 

qualitativos para a construção de uma teoria. Os principais achados sugerem que a 

mensuração de ativos pelo valor justo é sujeita a pressupostos de subjetividade, quer dos 

atores do mercado externos à entidade, quer dos atores internos desta. Depreende-se que o 

valor justo, enquanto método de mensuração, é dependente das especificidades dos ativos e de 

seus mercados de tal forma a legitimar ou não a geração de informação útil e representativa da 

realidade. Estes achados contribuem para o debate sobre o tema, para a prática contábil, para a 

normatização e para futuras pesquisas envolvendo a valoração de ativos a valor justo. 

 

Palavras-chave: Valor Justo; Meta-síntese; Valoração de ativos; Características qualitativas. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

1 INTRODUÇÃO 

As discussões sobre a capacidade da contabilidade gerar informações úteis e 

confiáveis sobre o patrimônio da entidade, sobre suas atividades e perspectivas futuras para os 

usuários de suas informações é de longa data (Kam, 1990, pp. 47-50 e p.53; Hendriksen & 

Van Breda, 1991; Barth, Landsman & Lang, 2008; Iudícibus, 2015) e as mudanças são, 



 

 

historicamente, mais reativas do que proativas. Em 1930 iniciaram-se as buscas por princípios 

norteadores da contabilidade nos Estados Unidos, em uma reação da classe contábil à quebra 

da Bolsa de Valores de Nova York. A partir destes princípios, segundo a American 

Accounting Association (AAA) objetivava-se, principalmente, eliminar a confusão existente 

resultante da reavaliação de ativos (supervalorização ou subvalorização). Tal discussão era 

reflexo da falta de confiança no julgamento subjetivo na mensuração de ativos (e passivos) 

por parte dos gerentes financeiros desde aquela época (Hendriksen & Van Breda, 1991, p. 94-

95). 

Em 2004, seguindo estes mesmos objetivos, o IASB publicou o Framework for the 

Preparation and Presentation of Financial Statements (IASB, 2004, revisado em 2010), 

documento no qual elencou as características qualitativas das informações contábeis-

financeira. Estas características deveriam ser a estrutura conceitual intrínseca nas premissas 

do decisor, base para seus julgamentos e estimativas, inclusive, na valoração de ativos e 

passivos. 

É notável que, aliado à discussão acerca de princípios contábeis, existe um debate 

relacionado à avaliação de ativos. Ora consagrando a avaliação e mensuração de ativos pelos 

métodos de entrada, mais objetivo e verificável; ora pelos métodos de saída, com perspectiva 

futurista e pautada na essencialidade econômica. Esse debate culminou em uma variedade de 

formas diferentes de mensurar um ativo, reflexo também da variedade de usuários da 

informação financeira (Hendriksen & Van Breda, 1991). Então, escolher qual método deve 

ser utilizado requer considerações quanto aos objetivos da mensuração e dos usuários desta 

informação (Hendriksen & Van Breda, 1991, pp. 487-488 e p. 514).  

Oportunamente, este estudo tem o intuito de analisar os achados e as principais 

variáveis e relações existentes em estudos de casos qualitativos relacionados à valoração de 

ativos pelo valor justo e suas relações com as características qualitativas da informação 

contábil-financeira. Para isto, busca-se responder à seguinte questão de pesquisa: Como os 

achados e as principais variáveis em estudos de casos qualitativos relacionados à valoração de 

ativos pelo valor justo se relacionam com as características qualitativas da informação 

contábil-financeira do IASB? 

Para responder a tal questão, utilizou-se uma adaptação da metodologia de meta-

síntese proposta por Hoon (2014). Por meio da meta-síntese, propõe-se uma mudança no 

frequente foco das pesquisas na inovação, para valorizar pesquisas que objetivam a 

acumulação de resultados convergentes de estudos de casos primários, enfatizando a síntese 

sistemática de pesquisas (Hoon, 2014, p. 522; e Rousseau, Manning, & Denyer, 2008), sem 

comprometer a originalidade da pesquisa. 

Pesquisas acerca da aplicação do valor justo na valoração de ativos, como esta, 

merecem destaque pela pertinência para a academia e para as organizações, na prática da 

contabilidade. A discussão sobre avaliação de ativos e passivos é fator crucial na elaboração 

das demonstrações financeiras e traz luz à almejada uniformidade da contabilidade, 

fomentando a comparabilidade das informações contábeis, garantindo sua relevância e 

confiabilidade. 

As pesquisas que abordam adoção do método de avaliação de ativos a valor justo são 

em sua maioria positivistas, aplicando testes empíricos quantitativos e relacionando diversas 

variáveis concernentes ao método. Outras pesquisas têm caráter descritivo ou crítico, citando 

os prós e contras da adoção do valor justo, tais como Iudícibus e Martins (2007), Rayman 

(2007), Morais e Curto (2008), Cairns, Massoudi, Taplin e Tarca (2011), Lopes e Walker 

(2012), Edwards (2014), entre outros. No entanto, as pesquisas que apresentam as implicações 

práticas de tal método, com a realização de estudos de casos são menos frequentes. Este 

trabalho delimita-se nos estudos de caso sobre o tema.  



 

 

Independente de ser o método adequado ou não na valoração de ativos, o valor justo 

atende aos princípios que o Brasil (Lei n° 11.638/07), os órgãos reguladores da contabilidade 

e do mercado de ações (CVM, CFC, Bacen, Susep, ANEEL, ANS) reconhecem como 

aplicável. O benchmaking entre organizações que adotaram o método poderia ser aproveitado. 

A elaboração de estudos de casos variados e a subsequente pesquisa científica pelo método da 

meta-síntese é um caminho para isso. 

 

2 VALOR JUSTO E AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL-FINANCEIRA (IASB) EM ESSÊNCIA 

Com base nas Normas Internacionais de Contabilidade e a respectiva correlação 

aplicada no Brasil é apresentada uma síntese sobre o valor justo, elemento essencial das IFRS 

(Peng & Bewley, 2010). Em seguida, são apresentadas as características qualitativas da 

informação contábil, tal qual apresentadas pelo IASB (2010) e pelo CPC (2011) nas estruturas 

conceituais publicadas por esses órgãos. 

Os conceitos sobre valor justo proposto pelo FASB e pelo IASB são convergentes. Em 

outras palavras, ambos os órgãos definem como o valor pelo qual um ativo poderia ser 

transacionado, ou um passivo ser liquidado, entre partes conhecedoras do assunto e dispostas 

a negociar em uma transação sem favorecimentos e não forçada (SFAS 107, 1991; IAS 41, 

2001; IFRS 13, 2011). O conceito de valor justo assemelha-se a ideia de valor de mercado, 

nas situações em que se existe mercado ativo para o item avaliado. Entretanto, difere-se deste 

à medida que considera as imperfeições e especificidades dos mercados, oferecendo opções 

para valoração de ativos quando não há um mercado ativo e organizado, quando há grande 

volatilidade do mercado ou se tratam de ativos sujeitos a alterações de preços, como os ativos 

biológicos (Ernst e Young & FIPECAFI, 2010, p. 281; Iudícibus & Martins, 2007, p. 11). 

Scherer (2002, p. 48) apontou problemas na definição deste termo: a noção do que é 

justo e a noção de valor, apontando que questões de juízo de valor, julgamento e subjetividade 

permeiam o tema. Reilly (1998) destaca que a informação gerada a valor justo, em uma 

tentativa de excluir as questões de juízo de valor, podendo ser melhor entendida quando se 

evidenciam dois aspectos complementares: os quantitativos e os qualitativos. 

Os aspectos quantitativos são relativos à aplicação dos métodos de avaliação, 

conforme descritos pelo IASB – IFRS 13 (Mackenzie et al, 2013) subdivididos em três 

abordagens: de custo, de mercado e de resultado. A primeira, a abordagem de custo, reflete o 

valor atual para reposição do ativo (custo de reposição corrente); a abordagem de mercado 

utiliza preços e outras informações relevantes geradas por transações de mercado de ativos 

idênticos ou comparáveis; e a abordagem pelo resultado faz a conversão de montantes futuros, 

que se espera obter dos ativos (ou dispender pelos passivos), em valores atuais.  

Os aspectos qualitativos, por outro lado, tratam, principalmente, das premissas que 

orientam o tomador de decisão em suas escolhas. Também abordam os pressupostos 

utilizados pelos participantes do mercado para determinar o valor de um ativo. Quanto menos 

observáveis forem os pressupostos de mercado, maior a subjetividade e maior a necessidade 

de julgamento por parte da própria administração interna. O IFRS 13 determina uma 

hierarquia crescente de subjetividade, fazendo referencia a três níveis, em ordem de 

preferência:  

• Nível 1: por basear-se em preços observáveis e, portanto, cotados no mercado é o mais 

confiável e deve ser utilizado sempre que possível;  

• Nível 2: valores de mercado indiretamente observáveis e ajustados internamente;  

• Nível3: avaliação com base em itens não observáveis no mercado, sendo necessárias 

estimativas, refletindo os pressupostos da administração da própria empresa. 



 

 

Martins (2002, p. 59) entende que se o mercado não atender as premissas de 

eficiência, ou seja, não for um mercado ativo, o preço atribuído a determinado item pode 

conter viés, tanto por influência do vendedor como do comprador. Para o autor, neste caso, o 

valor de mercado não deveria ser utilizado como valor justo. 

Para refletir uma representação fidedigna a mensuração dos ativos deve ser capaz de 

auxiliar na predição de geração de futuros recebíveis, representando seu valor de fluxo de 

caixa descontado, além de mensurar os recursos realmente disponíveis (Hendriksen & Van 

Breda, 1991, p. 507 e Mackenzie et al, 2013). Conforme explicam Hendriksen e Van Breda 

(1991, p. 511), a mensuração pelo custo corrente é defendida por sua relevância para a tomada 

de decisão econômica pelos usuários das informações financeiras e por representar 

fidedignamente a realidade, dentro da competência. O custo histórico falha nos aspectos de 

representação fidedigna da realidade, entretanto, os autores destacam que em se tratando de 

confiabilidade e verificabilidade, ele é o que apresenta uma melhor correlação com estes 

predicados. 

A seleção do método de mensuração mais adequado deve considerar os objetivos desta 

mensuração e do usuário da informação. Entretanto, na maioria dos casos, a forma de 

mensuração mais relevante pode não ser confiável suficientemente para ser generalizada 

(Hendriksen & Van Breda, 1991, p. 514). 

Como se nota, os aspectos qualitativos relacionados ao valor justo tem relação, no 

quesito da subjetividade, com as características qualitativas da informação contábil. Para 

minimizar esse problema (da subjetividade relacionada à qualidade da informação contábil-

financeira) o IASB (2010) emitiu o “Framework for the Preparation and Presentation of 

Financial Statements”. Adotado integralmente no Brasil pelo CPC 00, R1 (2011), a Estrutura 

Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro delimita e 

descreve as características qualitativas fundamentais e as características de melhoria da 

informação financeira-contábil (Mackenzie et al., 2013, p. 29):  

• Características qualitativas fundamentais: relevância e representação fidedigna. São 

qualidades de maior criticidade na elaboração e divulgação de um informe contábil-financeiro 

útil; 

• Características qualitativas de melhoria: representadas pela comparabilidade, 

verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, são menos críticas do que as 

características fundamentais, mas nem por isso, menos desejáveis. 

Segundo o CPC 00 R1 (2011) uma informação é relevante quando interfere na tomada 

de decisão por parte do usuário da informação, seja ele interno ou externo. Representação 

fidedigna refere-se aos relatórios que retratam a realidade econômica completa (devendo 

incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno retratado), 

neutra (sem qualquer viés ou tendência por parte do decisor ou elaborador do informe) e livre 

de erros ou omissões dos fenômenos que ocorrem na entidade.  

No que tange às características de melhoria da informação contábil-financeira, ainda 

na visão do CPC 00 R1 (2011), uma informação comparável permite verificar a evolução da 

própria entidade no tempo como também em relação às empresas atuantes no mesmo 

segmento. A verificabilidade da informação ajuda a assegurar a fidedignidade, de modo que, 

diferentes observadores constatam as mesmas informações econômicas independente da 

região ou local de observação. Já a informação tempestiva é a que se obtém em momento 

oportuno, disponibilizada para tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los e ser 

úteis no processo de tomada de decisão. Por último, a compreensibilidade significa classificar, 

caracterizar e evidenciar a informação com clareza e concisão, desmistificando os fenômenos 

da entidade de modo que os interessados na informação possam entender a realidade da 

empresa pelos seus demonstrativos contábeis-financeiros.  



 

 

Portanto, estas características qualitativas deveriam ser a estrutura conceitual 

intrínseca nas premissas do decisor, sendo a base para seus julgamentos e estimativas. Estas 

se aplicam perfeitamente no caso da avaliação de ativos a valor justo, principalmente, quando 

não há evidências de mercados suficientes para a tomada de decisão na valoração de ativos e 

passivos. Em resumo, as características qualitativas da informação contábil devem ser o 

alicerce dos julgamentos que envolvem a hierarquia crescente de subjetividade (níveis 1, 2 e 

3) e que definirão qual método quantitativo será aplicado na mensuração do valor justo. 
 

3 MÉTODO DE PESQUISA 

Esta pesquisa segue o paradigma interpretativista e parte de uma premissa 

epistemológica construcionista, com o objetivo de entender a contextualização da essência 

dos resultados dos estudos de caso acerca da aplicação do valor justo na mensuração de 

ativos, em relação às características qualitativas da informação contábil-financeira, com a 

intenção de construir teorias. Ainda, classifica-se a pesquisa como descritiva, à medida que 

pretende descrever os estudos de casos publicados a respeito do uso do valor justo, e 

exploratória, por aplicar o método de meta-síntese proposto por Hoon (2014). 

 Os estudos de caso em análise foram obtidos a partir de pesquisas nas principais 

revistas brasileiras de contabilidade (avaliadas pelo Qualis CAPES 2015, com estratos A1, A2 

e B1) e na base de dados da Web of Science, para todos os períodos até 15 de Agosto de 2016. 

A amostra final consistiu em seis artigos, de diferentes jurisdições e especificidades de ativos. 
 

3.1 Meta-síntese proposta por Hoon (2014) 

 O estudo de Bicudo (2014, p. 8) apresenta a meta-síntese (ou meta-análise), como uma 

metodologia de pesquisa agregadora que objetiva sintetizar e combinar os resultados de 

diversos estudos a uma unidade de síntese. Ressalta-se que estudos de casos sobre um mesmo 

tema, aplicados a diferentes empresas ou setores, trazem uma visão geral do que é único e do 

que é comum entre casos práticos. Estudos de casos são frequentemente criticados por não 

terem seus resultados generalizados para uma população. Entretanto, a congruência dos 

resultados encontrados tende a aumentar a confiabilidade, podendo criar uma base teórica 

generalizável (Yin, 2009; Jager, 2014). 

 Neste artigo, aplica-se a meta-síntese como proposta por Hoon (2014), tratando-se de 

um estudo desenvolvido a partir de estudos de caso qualitativos primários, com o intuito de 

construir teoria pela compilação desses dados em uma síntese. Hoon (2014) elenca oito passos 

a serem seguidos nesta análise, apresentados em ordem cronológica nos passos metodológicos 

a seguir e na subsequente análise dos dados. Os passos 1, 2 e 3 serão abordados nesta seção 

como método, os demais passos serão discorridos na seção 4, como análise dos dados, de 

acordo com o sugerido por Altoé, Takahashi e Espejo (2015), que aplicaram tal método no 

estudo da sucessão e liderança em empresas familiares. 
 

3.2. Passo 1: construção da questão de pesquisa 
 A primeira etapa de construção deste trabalho buscou delimitar o problema em estudo 

e sua relevância. É evidente a existência de opiniões dicotômicas acerca do melhor método de 

valoração de ativos. Enquanto uns defendem a objetividade, confiabilidade e verificabilidade 

dos métodos de entrada, principalmente no contexto de mercados não eficientes (Rayman, 

2007; Lopes & Walker, 2012; Martins, 2002; Iudícibus & Martins, 2007); outros defendem o 

valor justo como fonte de representação fidedigna, auxiliar na predição de geração de fluxo de 

caixa e melhor mensuração dos recursos disponíveis (Kam, 1990; Scherer, 2002; Mackenzie 

et al., 2013). 



 

 

Não é difícil identificar a relevância do almejado amadurecimento teórico-prático 

acerca da mensuração de ativos em contabilidade. Em realidade, a problemática aqui 

endereçada reside em como chegar a este amadurecimento, a uma teoria. A subjetividade que 

permeia a escolha dos métodos de mensuração é uma das facetas desta problemática. Esta 

multiplicidade de escolhas inerentes ao sujeito é tratada pelos normatizadores da 

contabilidade internacional nos princípios e características qualitativas essenciais às 

demonstrações financeiro-contábeis (Estrutura Conceitual do IASB/CPC para Elaboração e 

Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro).  

A experiência do uso do valor justo na prática pode ser o caminho para compreender a 

eficácia deste como método de valoração de ativos. Esta experiência prática está registrada 

nos estudos de casos publicados em revistas conceituadas, consideradas fontes científicas 

confiáveis. 
 

3.3. Passo 2: localização de pesquisas relevantes 
 Com o objetivo de formar a base de dados de estudos de casos para análise, alinhados 

com o propósito de responder a questão de pesquisa, foram consultados os principais 

periódicos de contabilidade nacionais e internacionais, avaliadas pelo Qualis CAPES 2015, 

com os seguintes estratos: A1, A2 e B1. Foram utilizadas as palavras chaves: "fair value" 

AND "case" OR "valor justo" AND "caso"; com filtro avançado somente buscando por 

“artigos”. Esta pesquisa resultou em um total de 158 artigos, 88 internacionais e 72 nacionais.  

 Após esta busca inicial, para conferir maior abrangência à base de dados, foi realizada 

uma pesquisa adicional na base Web of Science (Principal Coleção), a qual resultou em mais 

19 artigos. Destes, 11 artigos não estavam disponíveis para download e não foi possível 

acessá-los, mesmo após pesquisas adicionais realizadas em diversas bases de dados e sites de 

busca. Portanto, dos 19 artigos resultantes desta busca adicional, 8 foram avaliados pelos 

critérios de exclusão (Passo 3). Estes 8 adicionados aos 158 da primeira busca, totalizaram 

166 artigos avaliados quanto ao seu enquadramento nos requisitos da pesquisa, formando a 

população desta pesquisa (Tabela 1). 



 

 

 

   

 
    

 
I. Pesquisa principal: pesquisa online em todos os periódicos avaliados pelo Qualis CAPES 2015 com estratos 

A1, A2 e B1; Palavras chaves: "fair value" AND "case" OR "valor justo" AND "caso"; Somente artigos.  

Periódico Data pesquisada N° de artigos 
 

The British Accounting Review (Print) até 15/08/2016 39 
 The International Journal of Accounting até 15/08/2016 49 
 BBR. Brazilian Business Review (Edição em português. Online) até 15/08/2016 1 
 Contabilidade Vista & Revista até 15/08/2016 0 
 Enfoque: Reflexão Contábil (Impresso) até 15/08/2016 0 
 Revista Brasileira de Gestão de Negócios (São Paulo. Impresso) até 15/08/2016 2 
 Revista de Contabilidade e Organizações até 15/08/2016 15 
 Revista Contabilidade & Finanças (Online) até 15/08/2016 45 
 Revista Contemporânea de Contabilidade (UFSC) até 15/08/2016 4 
 Revista Universo Contábil até 15/08/2016 3 
 

 
Total periódicos 158 

 
II. Pesquisa adicional: pesquisa online Web of Science; da Principal Coleção do Web of Science; Palavras 

chaves: Tópico: "fair value" AND "case study". Somente buscando artigos.  
Revista Data pesquisada N° de artigos 

 
Accounting, Auditing&AccountabilityJournal até 15/08/2016 1 

 ABACUS: A Journal of Accountig, Finance and Business Studies até 15/08/2016 1 
 ArchivesofBiologicalSciences até 15/08/2016 1 
 Revista Custos e @gronegócio (Online) até 15/08/2016 2 
 AustralianAccountingReview até 15/08/2016 1 
 

E+ M Ekonomie a Management até 15/08/2016 1 
 

Total em revista 7 
 

Evento Internacional Data pesquisada N° de artigos 
 

7th International Scientific Conference “Business and Management 

2012” May 10-11, 2012, Vilnius, LITHUANIA 
até 15/08/2016 1 

 
Total artigos em eventos internacionais 1 

 
Total geral de artigos pesquisados 166 

 *Não foram listados os 11 artigos indisponíveis na web. 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Por se tratar de um tema relativamente recente no Brasil, não foi delimitado corte 

inicial de data, fixou-se apenas a data final de 15/08/2016, data de realização das buscas. 

3.4. Passo 3: critérios de inclusão/exclusão de pesquisas 

 A terceira etapa da pesquisa teve como objetivo determinar critérios de 

inclusão/exclusão dos artigos resultantes da busca inicial (166 artigos), construindo o banco 

de dados final dos artigos que compõem a unidade de síntese. Os artigos da amostra foram 

analisados segundo as características de rigor metodológico de estudos de caso qualitativo 

(Yin, 2009; Eisenhardt, 1989; Marques, Camacho & Alcantara, 2014). Artigos que não 

respeitaram este rigor metodológico foram excluídos – critério 1. Também foram excluídos os 

artigos que não tinham conteúdo relacionado à contabilização por valor justo, em linha com a 

questão de pesquisa proposta – critério 2. Ainda, mesmo após esforço adicional para acessá-

los, alguns artigos não estavam disponíveis para download – critério 3. Estes critérios e as 

exclusões realizadas (identificadas pelo autor/ano da obra) foram listados na Tabela 2. 

 

 

 

 

Tabela 01 – Estratégia de pesquisa na literatura 



 

 

 

    

 

 
Critério Racionalidade Exclusões Realizadas 

 

 (1) Estudo de 

caso 

qualitativo 

Inclusos apenas 

artigos que 

respeitaram as 

boas práticas 

metodológicas de 

Estudo de Caso 

Qualitativos (Yin, 

2009; Eisenhardt, 

1989; Marques, 

Camacho e 

Alcantara, 2014). 

Seguiram metodologias diferentes de estudo de caso qualitativo (ou não 

eram verdadeiramente estudos de casos, ou eram quantitativos, ou, 

ainda, eram estudos de casos como exemplos ilustrativos de aplicação 

de um framework): Amaral (2003); Barreto, Murcia e Lima (2012); 

Beltratti, Spear e Szabo (2013); Cairns et al (2011); Edwards (2016); 

Fuji (2008); Gordon e Gallery (2011); Iudícibus e Martins (2007); 

Lemes, Costa e Martins (2014); Lopes e Walker (2012); Maluf e 

Albuquerque (2013); Morais e Curto (2008); Morch et al (2009); 

Omiros e Jack (2011); Pito e Barros (2016); Pope (2010); Rayman 

(2007); Salotti e Santos (2015); Silva, Nardi e Souza (2015); Souza, 

Botinha, Silva e Lemes (2015); Amel-Zadeh e Meeks (2011); Mates, et 

al (2003); Yoshitake, Tinoco, Horta e Fraga (2015); Delia (2012); 

Deaconu, Crisan e Buiga (2016); 

 

 (2) Conteúdo 

relacionado à 

Contabilizaçã

o por valor 

justo 

Inclusos apenas 

artigos que 

abordaram o 

fenômeno 

"avaliação de 

ativos e/ou 

passivos pelovalor 

justo” como foco 

central do estudo. 

Artigos focados em outros tópicos: Adams et al (2016); Almeida, Silva 

e Ribeiro (2011); Andrade, Malaquias e Fernandes (2013);Antonia e 

Benau (2001); Bassett, Sheng Koh e Tutticci (2007); Beattie (2005); 

Beattie e Smith (2013); Bortolon, Sarlo Neto e Santos (2013); Brown e 

Jones (2015); Campos e Scherer (2001);Carmo, Ribeiro e Carvalho 

(2011); Carneiro e Sherris (2008); Carvalho et al (2015); chalmers, Koh 

e Stapledon (2006); Costa Junior (2003); Dahmash, Durand e Watson 

(2009); Dantas et al (2013); Darós e Borba (2005); Dhanani (2003); 

Elshandidy, Fraser e Hussainey (2015); Fuji (2004); Galdi e Carvalho 

(2006); Ghani, Laswad e Tooley (2011); Hodges e Mellett (2012); 

Hutchinson e Gul (2006); Jones e Finley (2011); Jones e Oldroyd 

(2015); Kirch, Lima e Terra (2012); Kronbauer et al (2012); Kuang e 

Qin (2009); Latridis (2012); Lima et al (2012); Lopes e Lima (2001); 

Lorencini e Costa (2012); Macve (2015); Manganaris, Beccalli e 

Dimitropoulos (2016); Mapurung et al (2011); Maroun e Zijl (2016); 

Martins et al (2010); Mashayekhi e Mashayekh (2008); Nakayama e 

Salotti (2014); Nunes e Marques (2005); Oliveira e Pinto (2016); 

Oliveira, Rodrigues e Craig (2010); Pong e Mitchell (2012); Potin, 

Bortolon e Sarlo Neto (2016); Reis et al (2015); Rodrigues e Seabra 

(2011); Rutherford (2013); Santhosh e Shrives (2014); Santos at al 

(2011); Santos, Silva e Marques (2005); Scur e Heinz (2016); Shiwakoti 

e Kent (2010); Smth e Cordina (2014); Tsalavoutas, André e Evans 

(2012); Wanderley e Cullen (2012); Zeff (2007); Dantas et al (2013a); 

 

 

(3) Artigos 

não 

disponíveis 

para 

download 

Acesso restrito 

para os artigos não 

permitindo sua 

visualização. 

Sapkauskiene (2014); Cizinská e Krabec (2014);Yan-fang (2013); 

Guillén, Nielsen, Pérez-Marín e Petersen (2013); David, Haiduc e 

Manate (2013); Guillen, Nielsen, Perez-Marin, et al (2012);Middelberg, 

Buys eStyger (2012); Bushman, R., &Landsman, W. R. (2010); Fu e Li 

(2010); Shen eYang (2004); Kawaller (1991); 

 

 Fonte: dados da pesquisa, adaptado de Hoon (2014)  

     
 Após a constituição do banco de dados inicial e revisão de cada um dos 166 artigos (já 

excluídos os 11 artigos indisponíveis para consulta), constatou-se que: 101 não eram estudos 

de casos qualitativos e 59 artigos não tratavam do tema valor justo. A amostra inicial de 166 

artigos reduziu, portanto, para 6 artigos, os quais foram analisados na metodologia proposta. 
 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Prosseguindo com a meta-síntese, apresentam-se a seguir os passos 4 a 8, referentes à 

análise dos estudos de casos qualitativos da amostra selecionada. 
 

Tabela 02 - Critérios de Exclusão e Inclusão 



 

 

4.1. Passo 4: extração e codificação dos dados  

Neste passo foi realizada a análise individual de cada um dos estudos de caso. A 

denominada codificação consiste em uma análise, individual, mais aprofundada de cada 

estudo para formar os dados da análise (Hoon, 2014). Os pesquisadores, neste momento, 

fazem seus próprios julgamentos para definir parâmetros de análise. No entanto, este estudo 

seguiu os parâmetros propostos por Hoon (2014), com poucas adaptações relativas ao tema 

em análise. 

Esta codificação segue um roteiro de análise com 42 questões (adaptadas de Hoon, 

2014) que abordam desde as características das pesquisas e seus principais objetivos; seu 

enquadramento teórico (por exemplo, questionou-se: como o estudo discute a pesquisa em 

valor justo, a compreensão trazida acerca de valor justo e como as características qualitativas 

da informação contábil foram abordadas); o contexto de condução do estudo e seus métodos e 

abordagens; até as perspectivas ou insights percebidos (questionou-se, por exemplo, quais 

foram os eventos, padrões ou fatores evidenciados pelos autores sobre valor justo na 

perspectiva das características qualitativas), e as contribuições e discussões de cada artigo 

analisado. 
 

4.2. Passo 5: análise específica de cada caso  

A análise individual das variáveis de cada artigo (resultantes da aplicação do 

formulário de codificação) e posterior interpretação das relações entre estas e identificação de 

padrões possibilitou o desenvolvimento de uma rede causal (Figura 1). A escolha pela técnica 

de rede causal se deu em resposta ao objetivo desta pesquisa, a fim de estudar a relação entre 

a valoração de ativos pelo valor justo e as características qualitativas da informação contábil-

financeira segundo o IASB (para mais informações sobre a técnica de rede meta-causal veja 

Hoon, 2014; e Miles & Huberman, 1994, apud Hoon, 2014). 
 

Figura 1: Rede meta-causal 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 Nota-se, pela rede meta-causal extraída das análises individuais (figura 1), que a 

aplicação do valor justo, passa necessariamente pelos aspectos quantitativos e qualitativos de 

análise (Reilly, 1998). Observou que os aspectos qualitativos influenciam diretamente os 

aspectos quantitativos empregados na mensuração e reconhecimento de ativos a valor justo (a 

seta pontilhada na figura 1 representa esta evidência). Esse resultado é verificado pela 

diversidade de ativos que foram objeto de estudo (intangíveis, ativos biológicos e 

instrumentos financeiros) e da origem geográfica dos casos analisados (Brasil, Colômbia, 



 

 

China e África do Sul). Respaldada na teoria (seção 2), na mensuração de ativos pelo valor 

justo fatores como o tipo de ativo e sua localização geográfica podem afetar as variáveis que 

determinam o seu valor, logo o método utilizado (mercado, receita ou custo). Em outras 

palavras, aspectos intrínsecos ao ativo (localização e tipo) podem determinar a prática (o 

método de mensuração) do valor justo. 

As características qualitativas das informações contábil-financeiras deveriam, segundo 

o Framework Conceitual do IASB (2010), orientar os aspectos qualitativos, representados 

pelas premissas e julgamentos envolvidos no processo. Este estudo mostrou que estas 

características, como variáveis desta análise, são presentes, mas nem sempre resultam em uma 

relação positiva com a valoração pelo valor justo. 
 

4.3. Passo 6: síntese em um nível cruzado 

Nível cruzado, segundo Hoon (2014), é análise realizada para cada variável, 

individualmente, por artigo. A partir desta análise obtém-se a síntese, que objetiva identificar 

semelhanças e diferenças entre os estudos de caso, no que tange a aplicação prática do valor 

justo, sempre em relação às características qualitativas da informação contábil. Os seis 

estudos analisados são apresentados na Tabela 3.  
 
Tabela 3: Identificação dos estudos de caso analisados 

 Autor(es)/Ano Título Descrição do estudo de caso 

CASO 1 

Brito, Ribeiro, 

Martins e Lemes, 

2014 

Fair Value application to biological 

assets and agricultural produce in 

livestock farming 

Estudo de uma empresa agropecuária 

brasileira analisando as peculiaridades 

da aplicação do valor justo aos ativos 

biológicos em cada ciclo de vida. 

CASO 2 González, 2011 

Una Aproximación A Un Modelo De 

Decisión Para Valorar Activos 

Intangibles Basados En Tecnología: 

Caso Estudio Compañía De Software 

Colombia S.A. 

Estudo de uma empresa colombiana de 

software na valoração de ativo 

intangível tecnológico a valor justo. 

CASO 3 Jager, 2014 
Liberal Fair Value Accounting in 

Banks: A South African Case Study 

Estudo de dois bancos Sul-Africanos, 

diferentes em tamanho, na valoração de 

ativos a valor justo, em sua maioria 

instrumentos financeiros. 

CASO 4 
Martins e 

Oliveira, 2014 

Reconhecimento contábil da 

degeneração de ativos biológicos para a 

produção no cultivo de árvores 

frutíferas 

 Estudo de empreendimentos de árvores 

frutíferas analisando sua degeneração e 

fazendo uma comparação entre os 

métodos de custo e valor justo para 

valoração destes ativos biológicos. 

CASO 5 
Peng eBewley, 

2010 

Adaptability to fair value accounting in 

an emerging economy. A case study of 

China’s IFRS convergence. 

Estudo de caso da China como país: 

avaliação do alinhamento da GAAP 

local às IFRS em relação à mensuração 

por valor justo. 

CASO 6 
Pinto, Martins e 

Silva, 2015 

Escolhas Contábeis: o Caso Brasileiro 

das Propriedades para Investimento 

Estudo multicasos de empresas 

brasileiras administradoras de shopping 

centers, investigando o impacto pela 

escolha da valoração de seus ativos por 

valor justo ou pelo método de custo. 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

A descrição, em nível cruzado, de cada um dos seis estudos de caso permitem 

identificar as variáveis quanto à abordagem do valor justo (qualitativa e quantitativa) e quanto 

às características qualitativas da informação contábil (Framework Conceitual do IASB (2010) 

e CPC 00, R1 (2011)). 

 



 

 

4.3.1 Abordagem do valor justo 

A questão que norteou a análise desta variável foi: como o valor justo foi abordado na 

prática nos casos em estudo, ou seja, qual método de mensuração foi julgado melhor para 

obtenção do valor justo do ativo e sob quais premissas de julgamento? Portanto, nesta 

variável, foram analisados os aspectos quantitativos da mensuração, isto é, o método de 

avaliação utilizado (1. valor de mercado, 2. valor de resultado ou 3. valor de custo); e os 

aspectos qualitativos da mensuração, que compreendem as premissas que orientam os 

julgamentos, quer sejam fatores internos da organização, quer externos do mercado, acerca da 

escolha dos métodos quantitativos. As característica qualitativas implicam na hierarquia de 

subjetividade descrita pelo IASB em 3 níveis, citados no referencial teórico. 

O método de mensuração (abordagem quantitativa) mais aplicado foi o valor de 

mercado (market-to-market). Todos os seis casos empregam este método, entretanto, não 

unicamente e em diferentes graus. Os casos 1, 5 e 6, utilizam apenas a mensuração a valor 

justo por valor de mercado, os demais a utilizaram em combinação com outros métodos. No 

caso 1 somente o valor de mercado foi utilizado na valoração de ativos biológicos, pois, no 

Brasil, há cotação de mercado organizado que determina o valor justo da agricultura e de cada 

etapa do ciclo de vida do gado (Brito et al., 2014). Peng e Bewley (2010), no caso 5, analisam 

como a China, por considerar-se um mercado em desenvolvimento, não permitiu o uso do 

valor justo em casos que este valor não fosse observável diretamente no mercado, acreditando 

existirem riscos ligados ao uso de estimativas (julgamentos) internas. No caso 6, Pinto et al. 

(2015), em um estudo de caso do ramo imobiliário brasileiro, identificaram que a empresa que 

optou pelo uso do valor justo o fez com base no valor de mercado. 

Por vezes, o método de mercado é secundário, como no caso 3, dos bancos sul-

africanos, que avaliaram a maior porcentagem de seus ativos (instrumentos financeiros) por 

uma mescla do valor de mercado ajustado por estimativas, por resultados esperados (Jager, 

2014). Martins e Oliveira (2014), no caso 4, ao tratarem do cultivo de árvores frutíferas no 

Brasil, identificaram que o valor de mercado utilizado era também ajustado pelo método de 

valor de custo dos produtos agrícolas, para mensurar o valor justo e então poder representar 

com mais fidedignidade a degeneração desses ativos. Por fim, em uma empresa colombiana 

de softwares, no caso 2, as três metodologias de cálculo do valor justo de tais intangíveis 

foram utilizadas (González, 2011) a critério do decisor, sem preferência explicita.  

Na abordagem qualitativa do valor justo, procurou-se compreender as premissas que 

orientaram os julgamentos e, consequentemente as escolhas quantitativas. Iniciando pelos três 

casos nos quais apenas o valor de mercado foi aplicado. No caso 1, existe julgamento por 

parte do decisor (orientado por suas premissas) apenas na avaliação do ciclo de vida do ativo 

biológico (gado), ou seja, pela especificidade do ativo. Não há julgamento quanto ao valor de 

mercado, pois este é diretamente observado em mercado organizado (Brito et al., 2014). 

Quanto ao caso 5 (Peng & Bewley, 2010) são citadas as premissas que levaram as 

autoridades chinesas a limitar o uso do valor justo a situações observáveis no mercado: a 

redução da manipulação de receitas, a flexibilidade de escolha do método de valor justo; e as 

especificidades do país como mercado ainda emergente. Pinto et al. (2015), no caso 6, 

observaram a existência de julgamentos baseados em valores pessoais e éticos: intenções de 

maximização de resultados e conservadorismo como base para decidir aplicar ou não o valor 

justo. 

E o caso 4 (Martins & Oliveira, 2014), que analisou empreendimentos de árvores 

frutíferas, concluiu que a experiência do decisor constrói suas premissas para julgar a 

avaliação do ativo em suas especificidades, principalmente no que tange a sua degeneração. 

Uma maior flexibilidade de escolha é observada nos casos 2 e 3, nos quais o decisor era livre 



 

 

para julgar qual o melhor método de cálculo do valor justo: mercado, custo ou receita 

(González, 2011; e Jager, 2014). 

 

4.3.2 Características qualitativas fundamentais e de melhoria 

No que tange às características qualitativas fundamentais da informação, como 

elencadas na estrutura conceitual das normas internacionais de contabilidade, dois casos 

abordaram relação da avaliação a valor justo e da relevância da informação. Para Peng e 

Bewley (2010), no caso 5, a volatilidade nos preços de um mercado emergente, como o da 

China, afeta a estabilidade da informação financeira, prejudicando a relevância e a 

confiabilidade da informação. Também é identificada uma relação negativa entre valoração a 

valor justo e relevância no caso 6. Neste, Pinto et al. (2015) consideram que no mercado de 

imóveis, a adoção do valor justo acaba por manter um valor superavaliado nos livros 

contábeis das empresas, mas entendem que isto não é um grande problema, já que o mercado 

é capaz de remover essa volatilidade, capitalizando ou descontando o valor justo. 

Quanto à representação fidedigna da realidade (ser completa, neutra e livre de erros) 

os diferentes casos, representados por diferentes mercados, tamanhos de empresas e 

especificidades de ativos, apresentam opiniões divergentes. Os casos 1 e 4 (Brito et al., 2014; 

e Martins & Oliveira, 2014) consideram que a adoção do valor justo é positivamente 

relacionada ao aumento da fidelidade à realidade da informação contábil. Nestes casos, ambos 

brasileiros e relacionados à mensuração de ativos biológicos, concluiu-se que o valor justo 

pôde representar melhor a situação econômica, e as mudanças no valor dos ativos, pelo seu 

ciclo de vida, crescimento e degeneração. 

Os casos 2, 5 e 6 apresentaram uma relação dicotômica entre valor justo e 

representação fidedigna da realidade da informação. Nestes trabalhos destaca-se o quão 

essencial é a imparcialidade do decisor na avaliação do mercado, sob pena de corromper a 

neutralidade e a verdade da informação (González, 2011). O valor justo pode reduzir a 

manipulação de ganhos com transações, e, ao mesmo tempo, possibilitar manipulação de 

receita pela flexibilidade de escolha de métodos quantitativos de mensuração (Peng & 

Bewley, 2010). Também, pode refletir o patrimônio real da entidade e o valor que ela gera, 

mas, como sugerido por uma das gestoras de imóveis do caso 6, poluem as demonstrações 

com informações que ainda não existem, tratando-se de especulações que podem ou não 

acontecer (Pinto et al., 2015). 

As características qualitativas de melhoria da informação contábil-financeira nem 

sempre são citadas, mas, mesmo assim, é possível observar opiniões divergentes. Por 

exemplo, a verificabilidade é mencionada como um ponto positivo na avaliação do gado a 

valor justo, pelo mercado organizado que transaciona este ativo no país (Brito et al., 2014). 

Enquanto que na valoração de instrumentos financeiros (caso 3) o aumento de capital por 

lucro não realizado com base em estimativas internas é de baixa verificabilidade (Jager, 

2014), sendo suportado por processos subjetivos e julgamentos do gestor.  

A tempestividade da informação seria mantida no caso 6 (Pinto et al., 2015), enquanto 

que o caso 3 concluiu que há razões para acreditar que instituições financeiras possam 

reconhecer ganhos de avaliação a valor justo antes de reconhecerem perdas, comprometendo a 

tempestividade (Jager, 2014). No caso 1, para os ativos biológicos (o gado) a tempestividade é 

melhorada positivamente pela adoção do valor justo, de tal forma que cada ciclo de vida pode 

ser avaliado com precisão, e a valoração do ativo pelas fases de crescimento deste podem ser 

verificadas em tempo real pelo usuário da informação contábil. Ressalta que, no caso 4 

(Martins & Oliveira, 2014), qualquer externalidade que aconteça no cultivo das árvores 

frutíferas podem ser tempestivamente mensuradas e evidenciadas nos demonstrativos 



 

 

contábeis da empresa, quando se opta pela valoração a valor justo. Este fato pode melhorar a 

qualidade da informação contábil-financeira. 

 

4.4. Passo 7: construção da teoria a partir da meta-síntese  

 Com base nos casos analisados observa que o método de mercado foi o mais aplicado 

como aspecto quantitativo da abordagem do valor justo. As variações estão relacionadas à 

flexibilidade de julgamento quanto à forma de mensuração do valor de mercado empregada, 

que são os três níveis hierárquicos do IASB, que identificam quão observáveis são estas 

informações de mercado. Em instituições financeiras (Jager, 2014), que possuem ativos 

indiretamente observáveis ou não observáveis no mercado, fornecendo maior flexibilidade na 

escolha da entidade, optou-se por suas próprias premissas e não as do mercado. 

Entretanto, o efeito de cada um destes aspectos mostrou-se, neste estudo, dependente 

das especificidades do caso. Os mercados em desenvolvimento, como no caso Chinês (Peng 

& Bewley, 2010), requerem maior grau de julgamento (aspecto qualitativo) para a aplicação 

do valor justo. Pelo elevado grau de julgamento e subjetividade, a China decidiu limitar o 

método de valoração a valor justo ao método de mercado. Estas especificidades de jurisdição, 

ativos e volatilidade do mercado afetam negativamente a relevância da informação, 

principalmente quando se baseiam em estimativas (por exemplo, mercado da China, no caso 5 

- Peng & Bewley, 2010; e mercado de administradoras imóveis no caso 6 – Pinto et al., 2015). 

Quanto à variável representação fidedigna, observou-se tanto casos de relações 

positivas da mensuração a valor justo com esta característica fundamental (Brito et al., 2014; 

Pinto et al., 2015; Martins & Oliveira, 2014, no sentido de melhor refletir o crescimento e a 

degeneração de ativos biológicos), quanto relações negativas (Peng & Bewley, 2010, no 

favorecimento da manipulação de receita pela flexibilidade de escolha do método de 

mensuração; Jager, 2014, pela flexibilização tendenciosa à não neutralidade na valoração de 

instrumentos financeiros, com o gestor assumindo ganhos e evitando perdas; Pinto et al., 

2015, nas administradoras de shopping centers, com relação ao risco envolvido na confiança e 

em especulações ainda não realizada). 

Seguindo este raciocínio, os níveis de maturidade do mercado e as especificidades dos 

ativos mostraram-se, neste estudo, fatores que afetam diretamente o nível de escolha 

(julgamento) por parte dos gestores da entidade. Este julgamento, gerado pela flexibilidade de 

escolhas do método de mensuração do valor justo, pode interferir na comparabilidade (Peng 

& Bewley, 2010), verificabilidade (Jager, 2014; Brito et al., 2014; e Pinto et al., 2015), 

tempestividade (Jager, 2014; Brito et al., 2014; e Pinto et al., 2015) e compreensibilidade da 

informação contábil-financeira. 

Estas evidências encontradas e sintetizadas em nível cruzado corroboram para um 

entendimento sumarizado na seguinte proposição: a mensuração de ativos pelo valor justo é 

diretamente relacionada aos pressupostos dos atores do mercado ou internos da entidade, 

sendo esta mensuração dependente das especificidades dos ativos e seus mercados de forma a 

legitimar ou minar o valor justo como técnica de mensuração geradora de informação útil. 

 

4.5. Passo 8: discussão 

Esta pesquisa buscou recuperar e estudar, de forma sistematizada pela meta-síntese 

proposta por Hoon (2014), estudos de caso qualitativos sobre o tema avaliação de ativos por 

valor justo. Apresentou uma análise destes estudos, focada no que eles discutem acerca das 

relações entre a valoração de ativos pelo valor justo e às características qualitativas da 

informação contábil-financeira do IASB (2010) e do CPC (2011). Destaca-se que a amostra 

final de estudos de casos analisados englobou diferentes países (África do Sul, Brasil, 

Colômbia e China) e diferentes ativos (ativos biológicos, instrumentos financeiros, 



 

 

propriedades para investimento e intangíveis) em diferentes mercados e até em empresas com 

diferentes portes. 

O resultado desta meta-síntese possibilita depreender que o valor justo como base de 

mensuração de ativos pode gerar informação útil, entretanto, depende das especificidades do 

ativo e de seus mercados, bem como dos pressupostos orientadores do tomador de decisão. 

Nos casos estudados, esta dependência mostrou que o valor justo pode ser um método que 

contribui para a utilidade, relevância e representação fidedigna da informação contábil; bem 

como pode, de forma oposta, prejudicar estas características da informação contábil.  

A pesquisa em contabilidade, no geral, elabora poucos estudos de casos, além do que, 

as discussões mais acaloradas sobre a temática de valor justo são relativamente recentes. A 

baixa quantidade de estudos de casos encontrados pode representar uma limitação deste 

artigo. Também considera que não há dados livres do viés do pesquisador, portanto, há 

limitações relativas às escolhas dos pesquisadores quanto às palavras-chaves, revistas 

pesquisadas, variáveis analisadas e, até, limitações relativas às próprias interpretações 

humanas dos autores analisados. Conforme Hoon (2014), ser abrangente no que diz respeito 

aos estudos incorporados acarreta riscos de reduzir as interpretações de um fenômeno. Mas 

isto não diminui a contribuição deste estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema valor justo é pertinente, não apenas por ser uma novidade requerida 

recentemente na contabilidade brasileira, mas, por entrar em um campo estranho aos 

profissionais e usuários da Contabilidade: o campo da subjetividade. A mensuração de ativos 

pelo valor justo é sujeita a pressupostos, quer dos atores do mercado externos à entidade, quer 

dos atores internos desta. Os achados desta pesquisa, resultantes das análises individuais de 

cada estudo de caso, da formação da rede meta-causal e da síntese cruzada dos estudos de 

caso acerca da mensuração a valor justo convergem para o entendimento de que, por esta 

subjetividade, o método de valoração de ativos pelo valor justo deva ser empregado com 

devida prudência. 

Conclui-se, a partir dos estudos de casos analisados, que o valor justo como método de 

mensuração é dependente das especificidades dos ativos e de seus mercados, de tal forma a 

legitimar ou minar o valor justo como técnica de mensuração geradora de informação útil e 

representativa da realidade da entidade. Isto porque reconhecer um ativo pelo valor justo, 

quando se procura refletir transações em mercados imperfeitos, permite flexibilizações, 

julgamentos e estimativas internas que podem deturpar a qualidade da evidenciação contábil. 

Como foi possível observar, por exemplo, no caso das instituições financeiras, na avaliação de 

instrumentos financeiros (caso 3, de Jager, 2014). Por outro lado, a avaliação de alguns ativos 

em determinados mercados é enriquecida e representa mais fielmente a realidade quando se 

aplica o valor justo. Esta subjetividade que permeia o valor justo é, por vezes, necessária para 

garantir a neutralidade da informação, por exemplo, nos casos de avaliação de ativos 

biológicos e evidenciação de seu crescimento ou degeneração (Brito et al., 2014; Martins & 

Oliveira, 2014). 

Os achados deste trabalho tem o suporte empírico dos estudos de caso analisados e 

corroboram com Kam (1990, p. 153), que afirma: “definições são necessárias, mas não 

suficientes porque elas são muito gerais. No mundo real, nós somos confrontados por 

especificidades, não generalidades”. Os órgãos reguladores da contabilidade não poderão criar 

definições e instruções que compreendam todas as especificidades do mundo real 

(especificidades de mercados, de ativos ou empresas), mas podem estabelecer princípios e 

características orientadoras das interpretações e julgamentos requeridos ao serem tratadas 



 

 

estas especificidades, tal como a estrutura conceitual que norteia a contabilidade no Brasil 

(CPC 00, R1, 2011). 

A contabilidade deve trabalhar em prol da informação neutra, base útil para os 

usuários elaborarem análises mais aprofundadas, de acordo com seus próprios interesses, 

sejam eles econômicos, fiscais, gerenciais, etc. Um caminho para uma adoção justa do valor 

“justo”: trazer as informações quanto ao valor justo suplementares às informações 

tradicionais, como sugerido por Iudícibus e Martins (2007), mediante uma prévia análise 

custo-benefício. 

Outra solução proposta vai de acordo com o que vem ocorrendo com a adoção das 

IFRS: o estudo prévio pelas jurisdições e o estabelecimento de pronunciamentos indicativos 

de quais tipos de ativos (em quais momentos, mercados ou organizações) deveriam ser 

mensurados a valor justo. Entretanto, desta forma, poderíamos ter normas diferentes em 

diferentes territórios e diferentes mercados, como no caso analisado da implementação do 

valor justo na China (Peng & Bewley, 2010). Esta proposta está diretamente correlacionada 

com o pressuposto da harmonização mundial da contabilidade, diferente da visão de 

padronização. 

Esta meta-síntese consolida os achados das pesquisas empíricas que empregaram o 

estudo de caso para o tema valor justo. Assim, contribui no quesito da generalização dos 

resultados obtidos em estudos de casos, bem como para o debate acerca do tema, para a 

prática contábil, para a normatização e para pesquisas vindouras.  

Para futuras pesquisas recomenda-se a utilização desta metodologia proposta por Hoon 

(2014) para análise de estudos de caso que envolvam outros temas importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa e da prática contábil, tal como o de reconhecimento da receita, o 

uso de estimativas contábeis no reconhecimento de despesas e perdas e o estabelecimento de 

valores justos para provisões e passivos contingentes. 
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