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Resumo
O  objetivo  desse  estudo  foi  verificar  se  a  relevância  do  valor  justo  varia  de  acordo  com  as
características dos países. Foi utilizada uma amostra composta por 1041 empresas financeiras (3987
observações) distribuídas por 28 países no período de 2010 a 2016. Os países foram organizados em
clusters de acordo com suas características (sistema legal e político, desenvolvimento do mercado
financeiro, estrutura de capital, estrutura de propriedade e tributação). Através da utilização de um
modelo de value relevance foi possível constatar que o valor justo é relevância em todos os níveis
da hierarquia de valor justo quando os países possuem características que contribuem positivamente
para a qualidade da informação contábil.  Além disso, os resultados apontam que a diferença na
relevância do valor justo classificado no nível 1 e no nível 3 diminui entre os clusters de acordo
com a presença de características que melhoram a qualidade da informação contábil. Esse estudo
contribui  com o entendimento  sobre  como as  características  específicas  de  cada  país  afetam a
relevância do valor justo classificado em seus respectivos níveis.
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UM ESTUDO SOBRE A RELEVÂNCIA DO VALOR JUSTO EM AMBIENTES 

DISTINTOS 

 

RESUMO 

O objetivo desse estudo foi verificar se a relevância do valor justo varia de acordo com as 

características dos países. Foi utilizada uma amostra composta por 1041 empresas financeiras 

(3987 observações) distribuídas por 28 países no período de 2010 a 2016. Os países foram 

organizados em clusters de acordo com suas características (sistema legal e político, 

desenvolvimento do mercado financeiro, estrutura de capital, estrutura de propriedade e 

tributação). Através da utilização de um modelo de value relevance foi possível constatar que 

o valor justo é relevância em todos os níveis da hierarquia de valor justo quando os países 

possuem características que contribuem positivamente para a qualidade da informação 

contábil. Além disso, os resultados apontam que a diferença na relevância do valor justo 

classificado no nível 1 e no nível 3 diminui entre os clusters de acordo com a presença de 

características que melhoram a qualidade da informação contábil. Esse estudo contribui com o 

entendimento sobre como as características específicas de cada país afetam a relevância do 

valor justo classificado em seus respectivos níveis.   

 

Palavras-chave: Valor Justo; Relevância; Hierarquia de Valor Justo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O grande movimento mundial de adoção do padrão contábil internacional definido 

pelo IASB (International Accounting Standards Board), através do IFRS (International 

Financial Reporting Standards), seguindo um grande movimento mundial de harmonização 

das práticas contábeis, que começou em 2005 com os países da União Européia contribuiu 

para aumentar o volume de investimentos, diminuir os custos de transação, além de aumentar 

a comparabilidade das informações contábeis das empresas. Até 2016, as normas 

internacionais de contabilidade eram vigentes em mais de 140 países. 

 As normas internacionais de contabilidade trazem consigo uma série de características 

completamente distintas se comparadas com as normas contábeis vigentes nos GAAP 

(Generally Accepted Accounting Principles) dos diversos países que adotaram as normas 

emitidas pelo IASB. Entre elas, destaca-se o conceito de mensuração pelo valor justo, que é 

utilizado para mensurar diversos tipos de ativos e passivos, tanto financeiros como não 

financeiros. Muitos dos países que hoje adotam o IFRS possuíam sistemas contábeis que não 

guardavam semelhança com o IFRS, fazendo com que a mensuração a valor justo não fosse 

prevista em grande parte das normas contábeis desses países. 

Nos países que adotaram as normas internacionais de contabilidade, a mensuração e a 

evidenciação do valor justo estão regulamentadas pelo IFRS 13 – Fair Value Measurements. 

Ao lançar essa norma, o IASB objetivou consolidar, em uma única norma, o conceito e as 

técnicas utilizadas na mensuração do valor justo, bem como a divulgação requerida, 

elementos estes que estavam dispersos em diversas normas onde o valor justo já era previsto. 

Além das orientações supracitadas, nessa norma encontra-se uma hierarquia de valor 

justo, que classifica as mensurações de acordos com os inputs utilizados no seu cálculo e que 

deve ser divulgado pelas empresas. A hierarquia possui três níveis: nível 1 para preços 

cotados em mercados ativos; nível 2 para preços em mercados não ativos ou preços de itens 

similares em mercados ativos, e o nível 3 quando utilizados inputs não observáveis. A norma 

estimula a utilização dos inputs observáveis (nível 1 e 2) em detrimento dos inputs não 

observáveis (nível 3). 

Apesar de não ser um conceito recente na contabilidade, o valor justo, ou fair value, 

ainda é alvo de diversas críticas, relacionadas principalmente com o seu grau de representação 
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fidedigna e sua relevância. (Laux & Leuz, 2009; Barth, 1994). Associando os conceitos, a 

confiabilidade e a relevância do valor justo tendem a diminuir com a utilização, no seu 

cálculo, de inputs não observáveis. 

De acordo com a estrutura conceitual básica definida pelo IASB, a relevância é uma 

das características qualitativas da informação contábil. Entende-se por relevância a 

capacidade da informação contábil de ser útil ao usuário da informação contábil no processo 

de tomada de decisão. Um dos argumentos utilizados em defesa da adoção do valor justo está 

relacionado ao fato de que o mesmo, ao ser aplicado em detrimento ao custo histórico, tende a 

gerar uma informação contábil mais relevante para os usuários (Johnson, 2005). 

Normalmente, value relevance é um indicador utilizado comumente para medir 

qualidade da informação contábil, mais especificamente a relevância. Partindo-se dessa 

perspectiva, muitos estudos buscaram verificar a relevância do valor justo (Barth, 1994; 

Venkatachalam, 1996; Eccher, Ramesh & Thiagarajan, 1996; Kolev, 2009; Song; Thomas; 

Yi, 2010; Siekkinen, 2015), seja comparando sua relevância com o custo histórico ou 

isoladamente. De maneira geral, os resultados apontam para a relevância do valor justo, 

demonstrada através de sua associação com o valor de mercado das empresas. 

Adicionalmente, outros estudos buscam verificar se existe diferença de relevância do 

valor justo de acordo com sua classificação na hierarquia de valor justo, buscando tentar 

entender se a informação oriunda do valor justo é relevante, independente dos inputs 

(observáveis ou não observáveis) utilizados no cálculo. As evidências apontam que há 

diferença de relevância, sendo o valor justo classificado no nível 1 aquele que possui maior 

relevância (Kolev, 2009; Song et al., 2010; Siekkinen, 2015). 

As evidências, dos estudos supracitados, apontam para existência de relevância do 

valor justo. Entretanto, há de se destacar que os estudos apresentam evidências colhidas em 

mercados específicos e evidências cross country que não consideraram fatores específicos de 

cada país e que afetam a qualidade da informação contábil e, consequentemente, a relevância 

do valor justo. 

Soderstrom e Jun (2007) destacam que fatores institucionais, específicos de cada 

país, tendem a afetar a qualidade da informação contábil. Elementos como sistema político e 

legal, desenvolvimento do mercado financeiro, estrutura de capital e estrutura de propriedade 

e podem afetar diretamente e indiretamente a qualidade da informação contábil. Para os 

autores essas características permanecem mesmo com a adoção do IFRS pelos países, fazendo 

com que, mesmo com adoção de padrão contábil idêntico, a qualidade da informação contábil 

varie nos países. 

Apesar de vivermos em um ambiente no qual as normas internacionais de 

contabilidade emanadas pelo IASB se fazem presente em mais de 100 países do mundo, as 

características de cada um dos países permanecem os mesmos. Sendo assim, uma informação 

contábil gerada com base na mesma norma (IFRS) pode apresentar usos e influências distintas 

de acordo com as características dos países, o que afeta diretamente a qualidade dos números 

contábeis. Sendo assim, O objetivo desse estudo é verificar se a relevância do valor justo varia 

de acordo com as características dos países. 

 O estudo proposto se considera relevante visto que se espera contribuir com o 

entendimento sobre como as características específicas de cada país afetam a relevância do 

valor justo. Existe uma extensa literatura sobre impacto de determinadas características 

específicas de determinados ambientes econômicos sobre a qualidade da informação contábil, 

medida de diversas formas. Quando se trata sobre a relevância do valor justo as primeiras 

evidências da literatura apontam que o valor justo tende a possuir maior relevância do que o 

custo histórico, que o valor justo é relevante em mercados onde o mesmo já era previsto em 

seu GAAP local (Estados Unidos, Reino Unido e Austrália), além de verificar se níveis mais 

elevados na hierarquia do valor justo apresentam maior relevância. 
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Entretanto, conforme destacado por Landsman (2007) a adoção por diversos países das 

normas de contabilidade emitidas pelo IASB cria uma oportunidade para pesquisadores 

examinarem como a relevância e a confiabilidade do valor justo se comportam nos países, 

onde aspectos de mercado e institucionais variam. Baseado nessa afirmativa, a principal 

contribuição desse trabalho reside no exame detalhado de como essas características afetam a 

relevância do valor justo, oferecendo assim evidências em um contexto internacional, no qual 

os países de diversos continentes e de tradição jurídica distinta utilizam as normas do IFRS. 

 O estudo está estruturado da seguinte forma: a segunda seção trata do referencial 

teórico, que aborda os estudos anteriores e as hipóteses do estudo, a terceira parte trata sobre a 

composição da amostra e os aspectos metodológicos, a quarta parte disserta sobre a análise 

dos resultados, seguida das considerações finais e referências utilizadas no estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Características Dos Países E Qualidade Da Informação Contábil 

 Antes da adoção das normas internacionais de contabilidade por diversos países no 

mundo, especialmente em 2005 com a adoção por parte dos países integrantes da União 

Européia, as pesquisas sobre qualidade da informação contábil exploravam as diferenças entre 

os GAAPs contábeis utilizados por cada país. Com a harmonização contábil a nível mundial, 

a diferença existente na norma contábil local foi suprimida. Porém, deve-se salientar que 

apesar das normas serem, em essência, iguais, o ambiente legal e político de cada país difere 

significativamente, podem assim afetar a qualidade da informação contábil de diferentes 

formas, visto que, de acordo com Ball, Kothari e Robin (2000) e Guenther e Young (2000), a 

demanda de informação contábil é afetada pelas características institucionais dos países, 

fazendo com que seus atributos variem internacionalmente. 

 De acordo com Soderstrom e Sun (2007) as diferenças na qualidade ainda persistem 

em um cenário pós implantação do IFRS devido ao fato de que a qualidade da informação 

contábil é função da configuração institucional que influencia a empresa e que é representada 

pelo sistema político e legal do seu país. 

 Soderstrom e Sun (2007) apresentam as influências do sistema jurídico nas estruturas 

existentes bem como seu impacto direto e indireto na qualidade da informação contábil. Essa 

estrutura pode ser observada através da figura 1, onde podemos encontrar que o sistema legal 

e político afetam diretamente a qualidade da informação contábil, bem com como 

indiretamente, através da sua influência no desenvolvimento do mercado financeiro, estrutura 

de capital e de propriedade, sistema de impostos e taxas e sobre a elaboração das normas 

contábeis. No caso específico das normas internacionais, como o IFRS é uma norma supra 

internacional, não é de se esperar que os sistemas de cada país tenham efeito sob sua 

elaboração. 

 Soderstrom e Sun (2007) afirmam que a influência direta do sistema legal na 

qualidade da informação contábil está relacionada com o nível de enforcement legal do país. 

Considerando que o IASB apenas edita as normas do IFRS e não possui poder normativo cabe 

aos países (especificamente as bolsas e cortes legais) o papel de fomentar a elaboração de 

números contábeis de acordo com a norma contábil internacional. Além disso, considerando 

que as normas internacionais são baseadas em princípios, o sistema legal torna-se 

fundamental para a qualidade quando as situações não estão previstas dentro do IFRS, 

necessitando de uma interpretação aprofundada dos princípios. 
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Figura 1 – Sistema Legal e Qualidade da informação contábil 

Fonte: Adaptado de Soderstrom e Sun (2007) 

  

A literatura apresenta evidências sobre como a qualidade da informação contábil varia 

de acordo com o sistema legal e jurídico. Por exemplo, Ball et al., (2000) encontrou 

evidências que apontam que em países cujo sistema legal é classificado como commom law o 

resultado contábil é mais informativo e o nível de conservadorismo contábil é maior quando 

comparado com países code law. Guenther e Young (2000) encontraram evidencias de que o 

resultado contábil está mais próximo do desempenho econômico em países commom law. 

Burgstahler, et al., (2006) e Leuz, Nanda e Wysocki (2003) indicam que o gerenciamento de 

resultado é mais proeminente em países com fraco sistema legal e baixo enforcement. Já Ali e 

Hwang (2000) concluíram que a relevância da informação contábil é maior em países 

commom law. Todos esses resultados apontam que a qualidade da informação contábil 

(medida em seus diversos atributos) é maior em países de sistema legal classificado como 

commom law. 

O desenvolvimento do mercado financeiro possui relação direta com a qualidade da 

informação contábil. De acordo com Soderstrom e Sun (2007) o incentivo para a divulgação 

de informações contábeis é maior quando o mercado financeiro é desenvolvido visto que 

existe uma demanda dos usuários em diminuir a assimetria informacional, aumentando assim 

a demanda por informações provenientes do relatório financeiro. Dessa forma, a informação 

contábil contribui na identificação de boas e más firmas, mitigando os efeitos da seleção 

adversa. 

 Os resultados das pesquisas sobre qualidade da informação contábil e 

desenvolvimento do mercado financeiro demonstram que existe uma relação positiva entre a 

qualidade da informação contábil e o quão desenvolvido o mercado financeiro demonstra ser. 

Leuz et al., (2003) concluem que em mercados financeiros desenvolvidos o nível de 

gerenciamento de resultado é menor, enquanto que Burgstahler et al., (2006) apontam para 

números contábeis mais informativos dentro desses mercados. 

Com relação à relevância da informação contábil e o desenvolvimento do mercado 

financeiro, o argumento de Soderstrom e Sun (2007) torna-se bastante pertinente em um 

cenário pós implementação das normas internacionais de contabilidade, onde quanto mais 

participantes no mercado, maior a demanda por informação contábil. Entretanto a mera 

mudança no padrão contábil não gera diretamente um aumento no número de players no 
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mercado. Apesar disso, em um mercado com mais participantes há uma maior exigência por 

informação contábil de maior qualidade (Burgstahler et al., 2006). 

Sobre a estrutura de capital, de maneira geral, de acordo com a fonte de financiamento 

predominante, os mercados podem ser classificados como bank oriented e market oriented. 

(Ali & Hwang, 2000). Em mercados classificados como bank oriented, a principal fonte de 

financiamento das empresas é através de crédito bancário. Nesse tipo de mercado a demanda 

por informação contábil tende a ser menor, visto que bancos e instituições financeiras 

possuem relacionamento mais próximo com as empresas. Assim, os bancos são normalmente 

estão em contato direto com a gerência das empresas, permitindo que essas instituições 

financeiras tenham acesso mais fácil a informações financeiras. (Ali & Hwang, 2000; 

Soderstron & Sun, 2007). 

A literatura apresenta evidências que apontam para maior qualidade da informação 

contábil em mercados cujo financiamento é predominante através do mercado de capitais. Ali 

e Hwang (2000) associam maior relevância dos números contábeis nesse ambiente, visto que 

a demanda por informação dos diversos usuários, ao contrário do financiamento bancário, 

onde os bancos possuem acesso a informações diretamente das empresas. Guenther e Young 

(2000) destacam em sua pesquisa que o resultado contábil está mais próximo do real 

desempenho econômico das empresas quando há predominância de financiamento através do 

mercado de capitais. Já Burgstahler et al., (2006) encontram evidências de que elevado grau 

de financiamento no mercado diminui a probabilidade dos gestores manipularem os accruals. 

 Sobre a estrutura de propriedade, de acordo com Soderstrom e Sun (2007) influência a 

qualidade da informação contábil. Em mercados concentrados, normalmente o acionista 

majoritário está envolvido na gerência da empresa, o que diminui a demanda por informações 

do relatório financeiro. Além disso, ao concentrar o controle, o acionista tem incentivos para 

esconder a expropriação de riqueza dos acionistas minoritários. 

 Por fim, a tributação também afeta a qualidade dos números contábeis, entre elas a 

relevância dos números contábeis. Nesse sentido, Ali e Hwang (2000) encontraram baixa 

relevância dos números contábeis quando o regime tributário possui influência sobre o 

relatório contábil. 

 Os fatores supracitados afetam negativamente a qualidade da informação contábil, em 

seus diversos atributos. Fan e Wong (2002) encontraram evidência de baixa informatividade 

dos números contábeis quando relacionados com estruturas de propriedade concentradas. 

Burgstahler et al., (2006) associam menor nível de gerenciamento de resultado a estruturas de 

propriedade menos concentradas. Por sua vez, Bae e Jeong (2007) constataram que a value 

relevance dos números contábeis é maior em empresas com níveis baixos de concentração 

acionária. Sobre a associação entre a relevância dos números contábeis e a concentração de 

propriedade, Bae e Jeong (2007) argumentam que quando a concentração é elevada há maior 

participação desses acionistas na gestão da empresa, o que facilita a expropriação dos 

acionistas minoritários. Cientes desse comportamento oportunístico os usuários externos não 

utilizam números relevantes (lucro líquido e patrimônio líquido) na tomada de decisão, visto 

que eles acreditam que esses números não refletem o desempenho econômico da firma, mas 

sim o interesse desse grupo específico de acionistas controladores. 

 

2.2 Estudos Anteriores 

Mesmo antes da adoção do IFRS por diversos países do mundo, a pesquisa contábil 

já se empenhava em entender como a qualidade dos números contábeis é afetada pelas 

diferenças existentes entre os países e/ou mercados. Normalmente a qualidade da informação 

contábil é medida pela relevância, conservadorismo e nível de gerenciamento de resultado. 

Um exemplo disso é o trabalho elaborado por Ali e Hwang (2000). Os autores estudaram 

diferenças de relevância da informação contábil com base em diversas diferenças entre os 
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países. Utilizando uma amostra de empresas proveniente de 17 países durante 10 anos, os 

indicam que: (a) a relevância é maior em países cujo financiamento é predominantemente via 

mercado de capitais; (b) a relevância é maior nos países onde o setor privado está envolvido 

na elaboração das normas contábeis; e (c) a relevância é maior em países classificados como 

commom law. 

 Hung (2001), utilizando dados de mais de 17 mil observações entre os anos de 1991 a 

1997 de empresas de 21 países, procurou entender a relação entre a relevância das 

demonstrações contábeis e a baixa proteção a investidores. Os resultados apontam que a baixa 

proteção a investidores afeta negativamente a relevância da informação dos relatórios 

contábeis. 

 Fan e Wolf (2002) estudaram como a qualidade da informação contábil, medida 

através da informatividade dos lucros é afetada pela concentração de capital. Os autores 

utilizaram uma amostra de 977 empresas de 7 países asiáticos e concluíram que a 

concentração de capital diminui a informatividade dos lucros sendo também negativamente 

associada com a divergência entre direitos de voto e de fluxo de caixa. 

 Bushman e Piotroski (2006) buscaram entender a relação entre o conservadorismo 

contábil e os incentivos criados pela estrutura institucional dos países, tendo sido escolhidos 

como incentivos: sistema legal e jurídico, impostos e política econômica. Os resultados, 

baseados em uma amostra de 86 mil observações de empresas de 38 países, indicam que, para 

todos os incentivos testados houve impacto sobre o reconhecimento de perdas por parte das 

empresas analisadas. 

 Já Burgstahler et al., (2006) estudaram o gerenciamento de resultado em 13 países da 

União Européia, buscando entender como determinados incentivos específicos (alinhamento 

entre contabilidade e tributos, diferença entre normas contábeis, nível de disclosure, proteção 

a acionistas minoritários e nível de atividade do mercado) dos países afetam essa métrica de 

qualidade da informação contábil. Além disso, os autores procuraram entender se esses 

incentivos afetam diferentemente empresas públicas e privadas. Os principais resultados da 

pesquisa sugerem que o gerenciamento de resultado é maior em empresas privadas. Além 

disso, o gerenciamento de resultado, segundo os autores, é maior em países que apresentam 

menor nível de enforcement e de proteção a investidores. 

 Cahan et al., (2009) investigaram a relação entre a relevância do resultado através dos 

países. Seus resultados, proveniente de uma amostra de empresas de 13 países, com dados 

entre 1993 e 2003, corroboram com a idéia de que países com maior proteção a investidores 

possuem maior relevância dos seus resultados contábeis. 

 Logo após a adoção obrigatória do IFRS por diversos países, Houque et al. (2012) 

examinaram se essa adoção, juntamente com a proteção a investidores, afetou a qualidade dos 

resultados contábeis. Os autores utilizaram uma amostra composta de empresas de 46 países e 

concluíram que a qualidade aumentou nos países onde a proteção a investidores era alta. 

 Por sua vez, Moraes e Curto (2009) analisaram a relevância da informação contábil 

após a adoção do IFRS na Europa e sua relação com fatores específicos dos países. A análise 

compreendeu empresas de 14 países da Europa, somando 6977 observações entre 2000 e 

2005. O modelo proposto utiliza o preço como variável dependente, o lucro e o patrimônio 

líquido são as independentes, e o modelo é deflacionado pelo valor de mercado para eliminar 

eventuais efeitos de escala. Os resultados apontam que: (a) a adoção obrigatória do IFRS 

aumentou a relevância da informação contábil; (b) a relevância tende a ser maior em países 

que onde os impostos tem pouca relação com a contabilidade; (c) a relevância demonstrou-se 

maior em ambientes com baixa proteção a investidores. 

Entre os diversos estudos existentes que buscaram identificar a value relevance de 

números contábeis, existem aqueles que procuraram identificar a relevância do valor justo 

(fair value) na formação do preço da ação. Um dos primeiros estudos dessa natureza foi o 
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elaborado por Barth (1994), que verificou como a estimativa do valor justo dos títulos de 

investimento dos bancos é refletida no preço da ação das empresas em comparação com o 

custo histórico. A amostra foi composta por bancos americanos que negociaram títulos de 

investimentos entre 1980 e 1990. Através dos resultados obtidos a partir de modelos de 

valuation (modelo de resultado e modelo de balanço), foi possível inferir que o valor justo dos 

títulos de investimento tem um maior poder explanatório se comparado ao custo histórico. 

Além disso, foi possível concluir que a estimativa do valor justo apresentou confiabilidade 

aos investidores. 

Eccher et al., (1996), buscaram examinar a relevância do valor justo dos 

instrumentos financeiros conforme definido pelo SFAS 107. Utilizando uma amostra 

composta por bancos americanos (257 em 1992 e 279 em 1993) e baseando-se no modelo de 

balanço, os resultados indicam que as estimativas de valor justo de títulos, empréstimos 

líquidos e dívidas de longo prazo são value relevant. Porém, os resultados também sugerem 

que o custo histórico fornece uma informação mais relevante em relação ao valor justo. Isso 

ocorreu devido ao fato de que, ao inserir a variável custo histórico, o poder explicativo do 

modelo aumentou (R
2
). 

Venkatachalam (1996) examinou a relevância (value relevance) da divulgação dos 

derivativos bancários de acordo com o requerido pelo SFAS 119 - Disclosure about 

Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments. Com base em uma 

amostra de 99 bancos internacionais que possuíam ativos maiores que US$150 milhões nos 

anos de 1993 e 1994, o modelo de balanço cross section indicou que o valor justo dos 

derivativos ajudou a explicar a variação no preço das ações bancárias, ou seja, o valor justo 

mostrou-se value relevant. 

Simko (1999) verificou se o valor justo dos instrumentos financeiros, calculado de 

acordo com SFAS 107, era relevante na explicação de variações no valor de mercado de 

empresas não financeiras. Foram escolhidas aleatoriamente 1067 empresas não financeiras 

listadas em bolsas Americanas durante os anos de 1992 e 1995. Os resultados revelaram que o 

valor justo ajuda a explicar as variações no valor de mercado das empresas, entretanto o poder 

explicativo do valor justo foi diminuindo ao longo dos anos para as empresas que possuíam 

baixa variância nas suas taxas de juros. 

Kolev (2009) analisou a relevância do valor justo definido pelo SFAS 157. Os 

resultados, provenientes de uma amostra de 177 bancos e instituições financeiros no ano de 

2008, apontam que o valor justo é relevante independente de sua classificação na hierarquia 

de valor justo, porém existem diferenças entre a relevância do nível 1 e do nível 2 com a do 

nível 3. 

Song et al., (2010) verificaram se o valor justo definido de acordo com o SFAS 157 

– Fair Value Measurements é relevante. Utilizando uma amostra composta por 431 bancos 

internacionais no ano de 2008, os resultados indicaram, tendo como base o modelo de Ohlson, 

que todos os níveis de mensuração definidos pelo SFAS 157 são value relevant. Entretanto, o 

estudo aponta que o valor justo gerado pelo nível 1 e pelo nível 2 é mais value relevant do que 

o gerado pelo nível 3. Além disso, os achados do estudo sugerem que a relevância do valor 

justo varia de acordo com o nível de governança corporativa da empresa, sendo que um maior 

nível de governança corporativa gera maior relevância do valor justo.  

Lim et al.,. (2011) estudaram a relevância de ganhos e perdas decorrentes do valor 

justo com base em uma amostra de bancos internacionais no período antes da crise (2003 a 

2007) e durante a crise (2008 a 2010). Utilizando uma amostra composta por 188 bancos 

americanos, canadenses, europeus e australianos (823 observações no período de 2003 a 2007 

e 544 observações nos anos de 2008 a 2010) os resultados, utilizando um modelo de regressão 

linear simples, sugerem que a relevância dos ganhos e perdas do valor justo está 

positivamente relacionada com o nível de risco do banco antes da crise, enquanto que durante 
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a crise, há evidências da mesma relação positiva, mas os resultados são mais fracos. Além 

disso, notou-se que os ganhos e perdas no valor justo de bancos que escolheram utilizar a 

opção de valor justo dos ativos que poderiam ser contabilizados pelo custo são 

mais relevantes. 

Um dos poucos estudos a associar características específicas dos países e relevância 

do valor justo foi o elaborado por Siekkinen (2005), no qual o objetivo foi verificar se a 

relevância do valor justo varia pelos países de acordo com o nível de proteção a investidores. 

Utilizando uma amostra composta por empresas financeiras de 34 países, os resultados 

indicaram que o nível de relevância do valor justo aumenta proporcionalmente ao nível de 

proteção a investidores. Além disso, em países com baixa proteção aos investidores, apenas o 

valor justo classificado no nível 1 é considerado relevante, enquanto que em países com alta 

proteção possuem relevância para os três níveis da hierarquia de valor justo. 

 Analisando os estudos supracitados, podemos destacar que as evidências apontam: (a) 

que o valor justo é relevante; (b) que a relevância do valor justo é maior nos níveis mais altos 

da hierarquia de valor justo; e (c) a relevância da informação contábil é influenciada por 

características específicas dos países. Diante desses argumentos e considerando as evidências 

escassas sobre a relevância do valor justo em ambientes distintos, esse estudo busca testar as 

seguintes hipóteses: 

H1 – A relevância do valor justo é maior no nível 1 em relação ao nível 3 

H2 – A diferença de relevância entre o nível 1 e o nível 3 é menor em ambientes com 

características próximas a países commom law. 

 As hipóteses acima estão embasadas no pensamento de que países commom law, que 

possuem elevado nível de proteção a investidores, mercados financeiros desenvolvidos, 

predominância de financiamento via mercado de capitais, estrutura de capital com pouca 

concentração e baixa tributação reúnem condições que contribuem positivamente para a 

relevância da informação contábil e, consequentemente, para a relevância. Esse argumento 

também é verdadeiro quando observamos os níveis de valor justo, mesmo considerando o 

nível de objetividade atribuída a cada uma dessas posições na hierarquia de valor justo. 

 

3 METOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Seleção Da Amostra E Coleta Dos Dados 

 O objetivo desse estudo é verificar se a relevância do valor justo varia de acordo com 

as características dos países. Com o intuito de maximizar os montante de valor justo, foram 

escolhidas para compor a amostra instituições financeiras (selecionadas através do SIC CODE 

com o primeiro dígito igual a 6), visto que essas empresas possuem maiores montantes de 

valor justo em seus ativos e passivos. As pesquisas que envolvem relevância do valor justo 

tendem a escolher empresas financeiras já que essas empresas normalmente concentram uma 

maior quantidade de ativos e passivos que podem ser avaliados a valor justo. (Kolev (2009), 

Song et al., (2010)). Além disso, só foram consideradas empresas de países que possuíam 

todas as variáveis necessárias para mensurar a características específicas de cada um desses 

países. Com base nos critérios estabelecidos, a amostra final do estudo é composta 1041 

empresas financeiras (3987 observações) distribuídas por 26 países. O período selecionado 

compreende os anos entre 2010 a 2016. Esse período foi escolhido já que aumenta a 

quantidade de países que adotaram as normas internacionais de contabilidade e o número de 

observações por ano.  

 Sobre a coleta dos dados, os dados relacionados com as empresas foram coletados na 

base de dados Capital IQ. Já as variáveis que representam as características específicas dos 

países foram obtidas conforme descrito no quadro 1. 
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Quadro 1: Característica específica dos países 

Característica Proxy Fonte 

Sistema Legal e Político Média Aritmética das medidas seguintes variáveis: 

eficiência do board, força da auditoria, proteção dos 

acionistas minoritários, independência do poder judiciário. 

Cada índice possui valor de 1 a 7, sendo que valores 

maiores representam maior qualidade em cada uma das 

medidas 

World Economic 

Forum (2012) 

Desenvolvimento do 

Mercado Financeiro 

Valor total transacionado no mercado de capitais dividido 

pelo produto interno bruto (PIB) 

World Economic 

Forum (2012) 

Estrutura de Capital Valor de Mercado Capitalizado dividido pelo produto 

interno bruto (PIB) 

World Economic 

Forum (2012) 

Concentração de Capital Mediana do percentual de ações com poder de voto 

possuída pelos 3 maiores acionistas das 10 maiores 

empresas não financeiras do país. 

Calculada com os 

dados coletados na 

Capital IQ 

Tributação Valor médio percentual dos tributos sobre o lucro das 

empresas 

Ernest e Young 

(2017) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

3.2 Análise De Conglomerados 

 Com o intuito de agrupar os países com características semelhantes foi utilizada a 

análise de conglomerados (clusters). Os procedimentos utilizados para realizar a análise de 

conglomerados foram os seguintes: primeiramente foram utilizadas as variáveis 

representativas das características (sistema legal e político, desenvolvimento do mercado 

financeiro, estrutura de propriedade e estrutura de capital) dos países para discriminar os 

grupos.  

O método utilizado para criar os clusters é classificado como não hierárquico e 

denominado de método K-Means, onde a quantidade de grupos é previamente estabelecida 

pelo pesquisador. Após a criação dos grupos através da técnica K-Mean, resultando no 

agrupamento dos países, como forma de verificar se os clusters possuem as especificações 

adequadas, para cada variável utilizada para discriminar os grupos, foram feitos o teste da 

ANOVA, para verificar se as médias de cada variável dentro de cada grupo estão 

suficientemente distantes. O nível de significância em todos os testes utilizados na análise de 

conglomerado foi de 5%. Além disso, o software utilizado na análise de conglomerados foi o 

SPSS. Os grupos foram identificados como G1, G2 e G3, onde o G1congrega os países com 

características mais distantes dos países commow law, enquanto que o G3 possuem países 

com características mais próximas desse sistema legal.  

 

3.3 Análise Dos Dados 

O modelo que foi utilizado para verificar a relevância do valor justo dos ativos e 

passivos foi baseado em Song et al., (2010), Kolev (2009) e Siekkinen (2015). Entretanto, os 

estudos citados utilizam uma única variável para mensurar o valor justo de nível 1 e 2 dos 

passivos. O argumento utilizado por esses autores é que o montante de cada um desses níveis 

é pequeno, o que justifica sua aglutinação. No casso desse estudo, essa variável não será 

utilizada, visto que se considera importante detectar a relevância de cada um dos níveis, 

independente dos montantes de cada um dos grupos 

 O modelo utilizado no estudo foi: 

                                                                  
    

   
  
                  

      
 
 

A definição operacional das variáveis do modelo está destacada no quadro 3: 
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Quadro 2: Definição operacional das variáveis 

Variável Definição Operacional 

Preço Valor do preço da ação da empresa. Foi utilizado o valor da ação na data t+1, onde t 

foi igual à data de divulgação das demonstrações contábeis. 

NAVJ Valor dos ativos que não são mensurados a valor justo por ação. 

AN1 Valor justo dos ativos classificados no nível 1 por ação 

AN2 Valor justo dos ativos classificados no nível 2 por ação 

AN3 Valor justo dos ativos classificados no nível 3 por ação 

NPVJ Valor dos passivos que não são mensurados a valor justo por ação. 

PN1 Valor justo dos passivos classificados no nível 1 por ação 

PN2 Valor justo dos passivos classificados no nível 2 por ação 

PN3 Valor justo dos passivos classificados no nível 3 por ação 

RES Resultado por ação 

Fonte: O autor, 2018 

 

 A verificação da primeira hipótese do estudo está relacionada a verificar se os 

coeficientes que acompanhas as variáveis que representam o valor justo são estatisticamente 

significantes  e se o coeficiente do valor justo classificado no nível 1 seja maior e 

estatisticamente diferente do valor justo em níveis inferiores. Além disso, para testar a 

segunda hipótese, as diferenças apuradas serão comparadas ao longo dos grupos criados 

inicialmente na análise de conglomerados. 

 No modelo proposto, conforme por Song et al., (2010) e Siekkinen (2015), foi 

utilizado os erros robustos clusterizados em duas dimensões, considerando as empresas e os 

anos analisados. De acordo com Song et al., (2010) a utilização desse tipo de correção para 

erros produz na pesquisa contábil coeficientes menos enviesados e mais robustos. Além disso, 

foi utilizado o modelo em dados em painel com efeitos fixos. 

O segundo modelo utilizado objetivou verificar de que forma as características específicas dos 

países afetam os coeficientes dos valores justos. Dessa forma, foi adotado o seguinte a seguir, 

onde a variável dependente representa cada um dos coeficientes do valor justos, sendo que a 

descrição operacional das variáveis independentes, bem como o sinal esperado está descrito 

no quadro 3: 

 

                                                                 
                                        

 
Quadro 3: Variáveis independentes do modelo 

Variável Proxy 

BOARD Índice que varia entre 0 e 7, medindo a força de supervisão que o board possui sobre as 

decisões tomadas pelos gestores, sendo 7 indicando maior supervisão 

AUDITORIA Índice que varia entre 0 e 7, medindo como os relatórios financeiro auditados retratam a 

verdadeira situação da empresa, sendo 7 indicando maior proximidade da realidade. 

MINORIT Índice que varia entre 0 e 7, medindo a proteção existente no países aos acionistas 

minoritários, sendo 7 indicando maior proteção. 

JURID Índice que varia entre 0 e 7, que mede a independência do sistema jurídico do país, sendo 

7 indicando maior independência. 

MERCADO Valor total transacionado no mercado de capitais dividido pelo produto interno bruto (PIB) 

CAPITAL Valor de Mercado Capitalizado dividido pelo produto interno bruto (PIB) 

PROP Mediana do percentual de ações com poder de voto possuída pelos 3 maiores acionistas 

das 10 maiores empresas não financeiras do país. 

TRIBUTO Valor médio percentual dos tributos sobre o lucro das empresas 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

  

É importante destacar que as variáveis BOARD, AUDITORIA, MINORIT E JURID 

forma utilizadas para calcular a variável LEGAL. Entretanto, como cada uma dessas variáveis 
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representa uma característica distinta que está relacionada com o sistema legal e jurídico, 

optou-se por incluir essas variáveis separadamente no modelo para compreender melhor a 

relação entre cada uma delas e a relevância do valor justo. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise Dos Clusters 

A tabela 1 apresenta os países divididos em três clusters de acordo com as 

características específicas dos países. Mais da metade (17 países) estão classificados no 

cluster intermediário (G2). Já o primeiro e o ultimo grupo possuem, respectivamente, 6 e 5 

países. Destaca-se aqui que os critérios de agrupamento dos países estão baseados apenas nas 

características dos países. 
Tabela 1: Divisão dos Clusters 

Painel 1 - Média das variáveis por cluster  

Variável G1 G2 G3 

LEGAL 5,071 4,700 4,025 

MERCADO 150,467 28,648 1,660 

CAPITAL 117,467 52,695 32,700 

PROP 25,200 26,961 24,200 

TRIBUTO 32,412 53,099 64,512 

Painel 2  - Países dos clusters 

 

G1 G2 G3 

 

Coréia do Sul Arábia Saudita Cazaquistão 

 

Espanha Áustria Gana 

 

Estados Unidos Brasil Peru 

 

Reino Unido Colômbia Romênia 

 

Singapura Emirados Árabes Unidos Quênia 

 

Suécia Filipinas 

 

  

Finlândia 

 

  

França 

 

  

Grécia 

 

  

Indonésia 

 

  

Israel 

 

  

Malásia 

   

 

Paquistão 

 

  

Polônia 

 

  

Portugal 

 

  

Tailândia 

 

  

Turquia 

 Painel 3 - Percentual de participação média do valor justo em cada cluster 

Variável G1 G2 G3 

VJ/AT 73,4% 44,0% 41,6% 

AN1/AT 4,7% 8,4% 6,0% 

AN2/AT 23,9% 16,8% 21,5% 

AN3/AT 44,8% 18,8% 14,2% 

VJ/PT 69,8% 31,3% 32,7% 

PN1/AT 15,1% 2,5% 3,5% 

PN2/AT 43,5% 18,7% 24,1% 

PN3/AT 11,2% 10,2% 5,1% 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 



12 
 

Sobre como essas características se manifestaram nos agrupamentos criados, podemos 

observar, no painel 1, que as variáveis LEGAL, MERCADO e CAPITAL apresentaram 

maiores valores no cluster G1 enquanto que PROP e TRIBUTO apresentaram valores mais 

baixos nesse mesmo cluster. Isso significa dizer que as empresas do primeiro agrupamento 

possuem, na média, maior enforcement legal e proteção a investidores, mercados financeiros 

mais desenvolvidos, maior utilização de financiamento através do mercado de capitais, 

estrutura de propriedade menos concentradas e menores tributos sobre o lucro quando 

comparados aos países dos outros clusters. Sendo assim, o grupo G1 é aquele que apresenta 

características mais próxima de países commom law. 
 

Tabela 2: Estatística Multivariada dos Clusters 

 G1 (n=3069) G2 (n=809) G3 (n=109) 

  

Efeitos Erros 2 Efeitos Erros 2 Efeitos Erros 2 

Fixos Dimensões Fixos Dimensões Fixos Dimensões 

NAVJ 0.221*** 0.183*** 0.161 0.281 1.360*** 0.494 

 (0.0642) (0.0244) (0.285) (0.356) (0.224) (0.354) 

AN1 0.187*** 0.155*** -0.183 0.151 1.438*** 0.672* 

 (0.0698) (0.0279) (0.440) (0.422) (0.200) (0.331) 

AN2 0.213*** 0.170*** 0.132 0.253 1.344*** 0.528 

 (0.0664) (0.0235) (0.274) (0.341) (0.207) (0.381) 

AN3 0.211*** 0.170*** 0.0803 0.226 1.449*** 0.546 

 (0.0644) (0.0240) (0.305) (0.353) (0.254) (0.394) 

NPVJ -0.208*** -0.173*** -0.0760 -0.190 -1.465*** -0.538 

 (0.0650) (0.0240) (0.318) (0.374) (0.247) (0.396) 

PN1 -0.167*** -0.133*** -0.104 -0.125 -1.290*** -0.521 

 (0.0623) (0.0238) (0.323) (0.392) (0.259) (0.407) 

PN23 -0.210*** -0.168*** -0.00651 -0.230 -1.546*** -0.597 

 (0.0667) (0.0237) (0.335) (0.367) (0.262) (0.414) 

RES 0.137 0.365*** 3.499* 5.200*** 0.691 1.472* 

 (0.157) (0.0717) -2.074 -1.714 (0.633) (0.771) 

CTE 1.105*** 1.174*** 0.151 -0.246*** 0.457** 0.687*** 

 (0.0860) (0.0427) (0.367) (0.0663) (0.167) (0.0481) 

R-squared 0.726 0.549 0.459 0.932 0.386 0.253 

Comparação dos Coeficientes (teste f) 

AN1=AN2 0.024 (1.20) 0.015 (2.09) 0.306 (1.97) 0.102 

(0.35) 

0.094 (2.03) 0.144 (1.68) 

AN1=AN3 0.019 (0.74) 0.015 (2.18) 0.263 (2.03) 0.075 

(0.28) 

0.011 (0.01) 0.126 (1.19) 

AN2=AN3 0.012 (0.06)  

0.000 (0.00) 

0.052 (1.57) 0.027 

(0.52) 

0.105 (2.21) 0.018 (0.29) 

PN1=PN23 0.043 

(22.1)*** 

0.034 

(513.1)*** 

0.098 (4.05)** 0.105 (1.9) 0.256 

(15.3)*** 

0.076(1.53) 

Nota: ***1% **5% *10%. Foram utilizados erros robustos.  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

No painel 3 temos a participação média do valor justo no total dos ativos e passivos 

divididos em cada um dos agrupamentos criados, sendo possível identificar que, a 

participação do valor justo nos ativos é maior no cluster G1 em comparação ao G2, que por 

sua vez é maior do que o valor apurado em G3. Além disso, no G1, o maior montante de valor 
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justo é aquele classificado no nível 3, comportamento detectado também em G2. Entretanto, 

no ultimo cluster, a maior concentração de valor justo no nível 2. Já o valor justo dos passivos 

também apresenta maior valor no cluster G1, representando pouco acima de 69% do total. 

Para outros clusters, esse percentual não ultrapassa 33%. Ao considerarmos a hierarquia de 

valor justo, o nível 2 apresenta a maior participação para todos os grupos. 

Esses resultados descritivos sobre a composição do valor justo são diferente daqueles 

encontrado por Song et al., (2010) e Siekkinen (2015), que apontaram participações inferiores 

a 40% no valor justo dos ativos e 25% na participação dos passivos. Apesar da diferença da 

composição da amostra entre os estudos, uma possível justificativa para essas diferenças pode 

ser creditada ao fato de que a amostra do estudo em questão aborda um período de tempo 

mais recente, onde, possivelmente, as empresas já estão mais habituadas a mensurar seu 

patrimônio a valor justo. 

Os modelos multivariados aplicados nos clusters (disponíveis na tabela 2) revelam 

que, considerando o r quadrado ajustado, o poder explicativo do modelo, considerando o 

efeito fixo, é maior no grupo G1 e menor no grupo G3. Entretanto, essas evidências não são 

encontradas no modelo com erro em duas dimensões, onde no grupo G2 esses modelos 

apresentam maior poder explicativo, mas quando comparamos os grupos extremos (G1 e G3) 

as observações de países com características mais próximas de commom law apresentam 

maior poder explicativo. 

Com relação à significância dos coeficientes, considerando o modelo de efeitos fixos, 

tanto no cluster G1 como no cluster G3 os coeficientes das variáveis de valor justo são 

estatisticamente significantes e com os sinais esperados. Apesar disso, analisando o valor dos 

coeficientes, a variável AN1 não apresentou o maior valor de coeficiente em nenhum dos 

casos, sendo que no cluster G1, o maior valor de coeficiente acompanha a variável AN2, 

enquanto que no grupo G3 o maior valor está associado ao coeficiente da variável AN3. Já no 

passivo, para os dois clusters, o maior valor absoluto de coeficiente está associado à variável 

PN23. 

Sob a perspectiva dos resultados da regressão considerando  o modelo de erros em 

duas dimensões, a significância estatística das variáveis de valor justo ocorreu apenas no 

cluster G1, indicando a relevância do valor justo apurado em cada um dos níveis, tanto para 

ativos como para passivos. Nesse grupo de empresas, a análise do valor dos coeficientes foi 

idêntica ao do modelo anterior, onde AN2 e PN23 possuem maiores valores absolutos em 

seus coeficientes. Já em G3, houve significância estatística para apenas para os ativos 

mensurados a valor justo de nível 1. Destaca-se ainda que no grupo de empresas G2, em 

nenhum dos modelos analisados foi detectada significância estatística para as variáveis 

relacionadas ao valor justo.  

 A diferença entre os coeficientes de valor justo para cada um dos grupos demonstrou 

ser significante apenas entre o valor justo dos passivos (PN1 e PN23) nos três agrupamentos. 

Já para os valores justos dos ativos, não foi apresenta diferença estatística entre os 

coeficientes. 

 De maneira geral, os resultados obtidos são similares aos encontrados por Siekkinen 

(2005), que demonstram que empresas oriundas de países com características próximas a 

países commom law apresentam informações contábeis mensuradas a valor justo mais 

relevantes. 

 

4.2 Relação entre as características dos países e o coeficiente do valor justo 

A tabela 3 apresenta o impacto de cada uma das características específicas dos países 

no coeficiente de cada uma das variáveis que representam o valor justo, tanto para ativos 

como para passivos. Dado que a variável LEGAL é a média aritmética de outras quatro 
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medidas que estão diretamente ligadas a essa característica, optou-se por verificar o impacto 

individual e cada uma delas nos coeficientes de valor justo. 

 Sendo assim, podemos identificar que as variáveis independência do board, força da 

auditoria e proteção a minoritários apresentaram significância estatística, indicando que essas 

características são relevantes na determinação do coeficiente dessas variáveis. De maneira 

individual, podemos destacar que quanto maior a proteção a investidores que os países 

apresentam maior (menor) é o coeficiente do valor justo dos ativos (passivos) em todos os 

níveis. Esse resultado evidencia a importância da proteção aos investidores não apenas na 

relevância de elementos como patrimônio líquido e resultado como também para o valor 

justo.  

 Outra característica com comportamento similar a proteção a investidores é a 

eficiência do board. Entretanto, o impacto dessa característica ocorre apenas com coeficiente 

das variáveis AN1, AN2 e PN23. Mais especificamente, essa relação entre a eficiência do 

board e o coeficiente PN23 pode estar associada à grande participação que o valor justo nessa 

categoria no montante total de passivos exigíveis. 

 Ainda com relação ao sistema legal, a variável que representa a força da auditoria 

apresenta relação inversa ao esperado, pois a mesma é relevante na determinação dos 

coeficientes de valor justo, entretanto quando maior é a eficiência da auditoria no país, menor 

(maior) é o coeficiente do valor justo dos ativos (passivos). Dessa forma podemos inferir que 

as características que representam o sistema legal e político assumem comportamentos 

distintos em relação ao valor justo. 

 Já com relação à outras características, a estrutura de propriedade é significante 

estatisticamente, sendo que quanto mais o país apresenta predominância de financiamento via 

mercado de capitais, diminui (aumenta) o coeficiente do valor justo dos ativos (passivos). 

Esse resultado está de acordo de acordo com evidências de estudos anteriores, que apontam 

que o resultado é mais relevante dentro de economias que possuem financiamentos market 

oriented. Sendo assim, como os valores justos mensurados nesse trabalho são de valores 

patrimoniais é de se esperar que, apesar de serem relevantes, apresentem valores baixos 

quanto maior for à dependência das empresas de capital oriundo do mercado financeiro. 
 

Tabela 3 - Características dos Países e coeficientes 

 AN1 AN2 AN3 PN1 PN23 

BOARD 0.0634* 0.0643* 0.0637 -0.0683 -0.0650* 

 (0.0381) (0.0385) (0.0389) (0.0420) (0.0390) 

AUDITORIA -0.107** -0.0990* -0.0980* 0.108* 0.101* 

 (0.0526) (0.0531) (0.0536) (0.0582) (0.0539) 

MINORIT 0.0436*** 0.0292* 0.0293* -0.0352** -0.0311** 

 (0.0145) (0.0154) (0.0155) (0.0162) (0.0153) 

JURID -0.00331 0.00220 0.00196 -0.00103 -0.00163 

 (0.00204) (0.00263) (0.00254) (0.00245) (0.00247) 

DESMERCFIN -2.36e-05 -6.21e-05 -6.05e-05 6.88e-05 5.92e-05 

 (4.71e-05) (5.24e-05) (5.18e-05) (5.67e-05) (5.16e-05) 

ESTRUTCAP -0.000292** -0.000244* -0.000243* 0.000268* 0.000251* 

 (0.000132) (0.000133) (0.000134) (0.000145) (0.000135) 

TRIBUTO -0.00156* -0.00157* -0.00154* 0.00168* 0.00158* 

 (0.000798) (0.000806) (0.000814) (0.000883) (0.000818) 

PROPRIED -0.000491 -0.000460 -0.000463 0.000522 0.000474 

 (0.000363) (0.000401) (0.000400) (0.000419) (0.000397) 

Constant 0.147* 0.146* 0.144* -0.158* -0.148* 

 (0.0802) (0.0831) (0.0836) (0.0899) (0.0838) 

      

Observations 3,987 3,987 3,987 3,987 3,987 

R-squared 0.009 0.006 0.006 0.004 0.006 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 
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 Comportamento similar também é o verificado com a característica tributação, seja 

para significância como para os sinais encontrados. No caso, as evidências sobre tributação e 

relevância listadas na literatura nos levam a esperar que altas cargas tributárias diminuem a 

relevância dos números contábeis, efeitos este que também foi captado na relação entre essa 

variável e o valor justo de ativos e passivos da amostra do estudo. 

Dessa forma, é possível perceber que as características específicas dos países afetam a 

relevância do valor justo e na maneira com que esses ativos e passivos afetam o preço das 

ações das empresas analisados. Entretanto, o impacto varia de acordo com as características, 

sendo que, em alguns casos a relação é diferença daquela esperada pela literatura. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse estudo foi verificar se a relevância do valor justo varia de acordo com 

as características dos países. Com o intuito de atender o objetivo estabelecido, foi analisada a 

relevância do valor de 1041 empresas financeiras (3987 observações) distribuídas por 28 

países no período de 2010 a 2016, através de análise multivariada. 

Os principais resultados encontrados foram: (a) o valor justo classificado em cada um 

dos níveis da hierarquia apresentou significância estatística no grupo compostos de países que 

apresentam características que contribuem com a qualidade da informação contábil. De 

maneira inversa, em países que não apresentam valores positivos para essas características, o 

valor justo não apresentou relevância. Além disso, foram encontradas diferenças entres os 

coeficientes dentro dos grupos, especialmente os das variáveis que representam o valor justo 

para os passivos. 

Com relação às hipóteses do estudo, a primeira hipótese foi rejeitada através da análise 

multivariada aplicada nos conglomerados, onde foi possível constatar que, apesar do valor 

justo de nível 1 ser relevante , o valor apurado nos coeficientes não foi maior do que aquele 

obtido para outros níveis da hierarquia de valor justo. Sobre a segunda hipótese, esta também 

não pode ser rejeitada, já que a diferença entre o coeficiente do valor justo de nível 1 e de 

nível 3 diminuiu conforme aumentou os atributos que contribuem com a qualidade da 

informação contábil para o valor justo dos passivos, considerando o resultado do modelo com 

erro em duas dimensões. 

Destaca-se que os resultados apurados nesse estudo vão de encontro às evidências 

encontradas nos estudos de Song et al., (2010) e Siekkinen (2015), que identificaram que o 

valor justo em seus diversos níveis possui relevância e que essa relevância está associada a 

características que aumentam a qualidade da informação contábil. 

Este estudo contribui com a linha de pesquisa value relevance e com a literatura sobre 

valor justo por apresentar evidências no âmbito internacional, considerando um amplo 

número de características específicas dos países e associar a relevância do valor justo em um 

ambiente pós implementação mundial das normais internacionais de contabilidade, gerando 

novas evidências da relevância do valor justo considerando o período de tempo e o número de 

empresas analisadas. 

Como sugestão de pesquisas futuras: (a) a inclusão de outros países na análise; (b) 

estender a análise para empresas não financeiras; (c) a inclusão ou modificação de novas 

variáveis relacionadas com as características que contribuem positivamente para a qualidade 

da informação contábil para a análise de conglomerados; e (d) a utilização de método 

hierárquico na formação dos grupos, visando encontrar grupos que possuam mais semelhança 

empírica do que teórica. 
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