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RESUMO 

PINTO, M. J. T. Escolhas contábeis nas "genuínas" exploradoras de propriedade para investimento: 

uma nova abordagem de investigação. 2013. 193 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2013. 

 

No presente trabalho trato das escolhas contábeis nas empresas genuínas exploradoras de propriedades para 

investimentos que têm suas ações negociadas no Brasil. A escolha do tema é pelo fato das normas contábeis 

(CPC 28, correspondente ao IAS 40) permitirem a mensuração das propriedades de investimento ou por custo 

histórico ou por valor justo. O objetivo do trabalho foi investigar os fatores (individuais ou em conjunto) que 

possam ter influenciado os agentes internos da empresa a escolher o critério de mensuração. Tais fatores, 

conforme a literatura, são: grau de alavancagem, custo político, grau de concentração acionária, relevância da 

informação e aversão a mudanças por parte do elaborador da informação contábil. No trabalho exponho dados 

secundários das doze principais empresas de capital aberto exploradoras de propriedades para investimento 

com o objetivo de identificar as características de cada uma das empresas. Para obter conhecimento mais 

profundo sobre as escolhas contábeis, adotei um método inovador no Brasil, ao menos nessa linha de pesquisa 

(mensuração de propriedades para investimento) com entrevistas semiestruturadas em duas das mais relevantes 

empresas do setor (uma de custo histórico e outra de valor justo). Os resultados das entrevistas reforçaram que 

há características relevantes distintas das empresas que podem explicar as escolhas contábeis. Tais achados, 

para fins de validade interna, foram confrontados com mais três empresas externas às entrevistas, e as mesmas 

características encontradas nas entrevistas foram também encontradas nas três empresas usadas para validação. 

Como resultado dos dados analisados identifiquei que as empresas optantes pelo custo histórico têm seu 

modelo de negócio (estratégia para ser competitiva e criar valor) pautado na “visualização do dono” fundador 

e acionista controlador, que por sua vez participa desde a escolha do local para aquisição do terreno até seleção 

dos clientes para quem irá locar o empreendimento. Já as empresas de valor justo são empresas com origens no 

mercado financeiro, não têm controle acionário concentrado e seus acionistas são fundos de investimento 

internacionais que cobram resultados mais expressivos da companhia, resultados esses antecipados pela 

adoção do valor justo. Além disso, as companhias de valor justo, diferente das de custo histórico, adquirem a 

maior parte de seus empreendimentos e atendem as classes emergentes da economia; já as empresas de custo 

histórico constroem seus empreendimentos e buscam a atender as classes mais altas da economia. Ou seja, o 

modelo de negócio das empresas exploradoras de propriedade de investimento explica a escolha contábil de se 

mensurar ou pelo custo histórico ou pelo valor justo a conta no balanço patrimonial. E essa é a principal 

contribuição do trabalho: a explicação do principal fator que motiva a adoção do valor justo ou do custo 

histórico que é o modelo de negócio de cada companhia. 

Palavras chave: Escolhas Contábeis, Propriedades Para Investimento, CPC 28 
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ABSTRACT 

PINTO, M. J. T. Accounting choices in “authentic” explorers of investment property: a new research 

approach. 2013. 193 p. Master's Thesis - School of Economics, Business Administration and Accounting at 

Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2013. 

 

This study discusses accounting choices in companies that are authentic explorers of investment property and 

are publicly traded in Brazil. The choice of the theme is due to the fact that the accounting standards (CPC 28, 

corresponding to IAS 40) permit the measuring of investment properties by their historical cost or their fair 

value. The objective in this study was to investigate the (individual or combined) factors that may have 

influences the company’s internal agents to choose the measuring criterion. According to the literature, these 

factors are: degree of leverage, political cost, degree of stockholder concentration, information relevance and 

aversion to changes by the elaborator of the accounting information. In the study, secondary data are presented 

for the twelve main companies that explore investment property with a view to identifying the characteristics 

of each. To obtain more in-depth knowledge about the accounting choices, a method was adopted that is 

innovative in Brazil, at least in this research area (measuring of investment property), involving semi 

structured interviews in two of the most relevant companies in the sector (one of which adopted the historical 

cost and the other the fair value). The interview results highlighted that the companies display relevant distinct 

characteristics that can explain their accounting choices. For the sake of internal validity, these findings were 

confronted with three other companies external to the interviews, and the same characteristics found in the 

interviews were also found in the three companies used for the purpose of validation. As a result of the data 

analyzed, it was identified that the business model (strategy to be competitive and create value) in the 

companies that choose the historical cost is based on the “visualization of the founding owner” and controlling 

stockholder, who in turn participates from the choice of the location to purchase land to the selection of the 

clients to whom the business will be rented. On the other hand, companies that choose the fair value originate 

in the financial market, do not have a concentrated stock control and their stockholders are international 

investment funds that expect more expressive results from the company, anticipated by the adoption of the fair 

value. In addition, as opposed to the historical cost companies, the fair value companies purchase most of their 

businesses and attend to the emerging economic classes; the historical cost companies, on the other hand, build 

their business and aim to attend to the higher economic classes. In other words, the business model of the 

companies that explore investment property explain the accounting choice to measure the account in the 

balance sheet using the historical cost or the fair value. That is the main contribution of this study: the 

explanation of the main factor that motivates the adoption of the fair value or the historical cost, which is each 

company’s business model. 

Key words: Accounting Choices, Investment Property, CPC 28 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a introdução do International Financial Reporting Standards (IFRS) e a 

promulgação da lei 11.638/07 (BRASIL, 2007), uma das novas contas para classificação dos 

ativos foi a propriedade para investimento, classificada dentro do grupo de investimentos. 

Antes, as propriedades para investimento não detinham classificação específica e eram 

classificadas como imobilizados, com isso, misturavam-se com todo o ativo imobilizado de 

uso da empresa.  

Com a nova classificação, é permitida opção de escolha na mensuração entre o valor 

justo e o custo histórico. Essa e outras mudanças envolvem os profissionais com escolhas, 

métodos de mensuração e critérios de análise. Esses profissionais, segundo Hendriksen e Van 

Breda (2007, p.104-105), têm a contabilidade como “uma arma ideológica sobre a 

distribuição de renda e riqueza” que envolve decisões políticas e técnicas na elaboração das 

demonstrações financeiras. 

Dentro das atuações dos atuais profissionais da área contábil, estão as escolhas 

contábeis que, segundo Fields, Lys e Vincent (2001), têm o propósito principal de influenciar 

os “produtos” gerados pelo sistema da contabilidade, inclusos aí pareceres e declarações 

fiscais dos reguladores, sem limitar-se às demonstrações financeiras e societárias.  

A contabilidade exerce também um papel significante nas relações contratuais que 

formam a moderna corporação, principalmente ao diminuir o custo de agência (WATTS e 

ZIMMERMAN,1986). 

O principal questionamento e objetivo que tive nesta pesquisa foi sobre as explicações 

dos motivos e fatores que levam às escolhas contábeis na mensuração das propriedades para 

investimento: “O que explica a escolha contábil entre valor justo e custo histórico das 

empresas brasileiras, administradoras de propriedade para investimentos e de capital 

aberto?”  

O poder de decisão nas escolhas contábeis está relacionado aos gestores, diretores e 

elaboradores das informações contábeis dentro das empresas. “Mensuração, em contabilidade, 

é o processo de atribuição de valores monetários a objetos ou atividades associados a uma 

empresa” (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 2007 p. 304), mas o processo de escolhas 

contábeis é muito maior do que a mensuração (FIELDS, LYS E VINCENT, 2001).  
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O que busquei neste trabalho foi entender, de maneira profunda, mesmo que somente 

com base em um grupo de empresas e entrevistados, os fatores (dos mais diversos) que 

influenciam as escolhas contábeis com relação ao assunto “Propriedades para Investimentos”. 

O questionamento de “O que explica a escolha contábil...” tem muito mais relação com as 

respostas dadas pelas empresas, mas as entrevistas com outros agentes do mercado (analistas 

e auditor) serviram de fomento para embasar e complementar as respostas das empresas.  

As pesquisas brasileiras sobre o tema não indicam de forma consistente e 

discriminatória as razões pelas quais as empresas optaram por um dos métodos na mensuração 

da propriedade para investimento (ANDRADE, SILVA E MALAQUIAS, 2013; BATISTA, 

PRADO E BONOLI, 2012; BATISTA ET AL., 2013; CAMPOS, CUNHA E QUEIROZ, 

2012; COSTA E SILVA, 2012; FRERI E SALOTTI, 2013; MARTINS, PINTO E 

ALCOFORADO, 2012; PEREIRA, 2013; PINTO, MARTINS E ALCOFORADO, 2013; 

RODRIGUES, 2013; SILVA E COSTA, 2013). Na seção 2.4.8, em que explorei as pesquisas 

nacionais sobre o tema, há um quadro que resume os trabalhos que encontrei na busca 

bibliográfica, acerca das propriedades para investimento no Brasil. 

A maioria dos trabalhos citados anteriormente adota uma abordagem empírico 

positivista, com base exclusiva em dados secundários. Ademais, os trabalhos, em sua maioria, 

investigam todas as empresas que têm alguma propriedade para investimento, não 

considerando a relevância dessa conta na atividade principal da empresa ou o percentual que a 

propriedade representa no ativo total. Outros trabalhos também dentro dos citados 

anteriormente adotam uma abordem qualitativa, mas se restringem às informações 

apresentadas nas demonstrações financeiras e notas explicativas, não aprofundado o motivo 

das escolhas. 

Neste trabalho, procurei inovar ao investigar as explicações das escolhas contábeis em 

empresas “genuínas” exploradas de propriedade para investimento, por meio de uma 

metodologia diferente das já aplicadas nos trabalhos brasileiros de propriedades para 

investimento. Para isso, realizei estudos de casos descritivos, que possibilitaram indicar 

qualitativamente e comparar os motivos das escolhas contábeis nas principais empresas que 

detêm propriedade para investimento do Brasil. A opção por essa metodologia se justifica 

pela pequena quantidade de empresas estudadas e por se tratar de uma abordagem inovadora 

ao tema no Brasil. 
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Por meio do estudo de escolhas contábeis no Pronunciamento Contábil 28 (CPC) ou 

no IAS (International Accounting Standards) 40 (norma internacional), verifiquei a existência 

de duas alternativas de mensuração das propriedades para investimento no balanço: Custo 

Histórico e Valor Justo. Contudo, cabe um destaque feito nos pronunciamentos: caso a 

empresa opte por mensurar e divulgar a propriedade para investimento pelo custo histórico, 

em seu balanço patrimonial, deverá apresentar o valor justo das propriedades em notas 

explicativas.  

Conforme Hendriksen e Van Breda (2007), na avaliação e mensuração de ativos, não 

existe um único procedimento que seja considerado ideal para as demonstrações financeiras e 

para tomada de decisão dos investidores; essa seria uma possibilidade e um dos argumentos 

para a norma permitir esse tipo de escolha pelas empresas. 

Ao pesquisar na literatura internacional e nacional sobre o tema, identifiquei fatores 

conhecidos (e principalmente aqueles ainda não tão bem explicados) que podem influenciar as 

escolhas contábeis em propriedade para investimentos. Tais fatores serviram de base e apoio 

para as entrevistas feitas com as empresas de propriedades para investimento. Nas hipóteses, 

abordei suposições que poderiam explicar o motivo das escolhas e as testei na seleção de 

empresas brasileiras de propriedade para investimento.  

Assumi que as escolhas contábeis não são realizadas de forma ingênua, mas são 

motivadas por incentivos dos gestores e administradores das empresas, com o raciocínio de 

que indivíduos reagem a incentivos econômicos na sua tomada de decisão, em busca da 

maximização do seu bem estar e utilidade (MAS-COLELL, WHINSTON E GREEN 1995). 

Os objetivos específicos associados ao trabalho foram:  

1. Explanar a forma de divulgação do valor justo das Propriedades para Investimentos; 

2. Apresentar a visão das empresas sobre a utilidade do valor justo e do custo histórico. 

No Brasil, a contabilidade passou e ainda passa por inúmeras mudanças com a 

harmonização às normas internacionais, importadas de órgãos internacionais: Financial 

Accounting Standards Board (FASB) e International Accounting Standards Board (IASB). 

Por serem importadas desses órgãos, essas normas sofreram traduções e adaptações à 

realidade brasileira. Isso trouxe um “novo modelo contábil” para as empresas brasileiras, 

ocasionando em alguns casos (ex. propriedades para investimentos, ativos biológicos, 
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incorporação imobiliária entre outros) incertezas sobre seu entendimento e aplicação, situação 

essa que permeia o pronunciamento contábil 28 (adaptação do IAS 40), que trata das 

propriedades para investimento. 

O pronunciamento autoriza a mensuração dos ativos por valor justo ou custo histórico, 

sendo então permitido às empresas mensurarem pelo valor justo até as propriedades em 

construção, desde que consigam mensurar suas propriedades com confiabilidade. Para o 

cálculo do valor justo, a norma recomenda o valor no mercado ativo; porém, caso não exista 

esse mercado ativo, a norma dá às empresas a opção de utilizar o método do fluxo de caixa 

descontado ou o método do valor residual na mensuração.  

De acordo com Hendriksen e Van Breda (2007), a principal desvantagem do custo 

histórico é que a variação do valor do ativo ao longo do tempo não é representada, com isso, o 

número divulgado nas demonstrações contábeis pode não ter mais significado para a empresa. 

Para os mesmos autores, o valor justo é interessante em todas as transações, pois apresenta os 

ganhos ou perdas com a posse de ativos de forma contínua. Iudícibus e Martins (2007), assim 

como Hendriksen e Van Breda (2007), defendem que o valor justo na mensuração dos ativos 

é muito mais relevante em detrimento ao custo histórico ou o custo histórico corrigido. Como 

ressaltam Healy e Palepu (2001), o disclosure, alcançado com o valor justo, é um redutor do 

custo de agência e acaba por prover aos usuários das informações um instrumento de 

monitoração. 

A revisão da literatura mostra que o valor justo é uma forma de divulgação mais 

realista e clara (IUDÍCIBUS E MARTINS, 2007; HENDRIKSEN E VAN BREDA, 2007; 

HEALY E PALEPU, 2001). Contudo, a norma permite que empresas divulguem pelo custo 

histórico e depois apresentem o valor justo em nota explicativa. É apropriado considerar que o 

valor justo; além de ser tratado como relevante pela literatura citada anteriormente, é exigido 

em outros pronunciamentos e normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC. 

Nesse cenário, o que me motivou a analisar as escolhas contábeis em Propriedade para 

Investimento é a grande diferença de valores na comparação dos métodos; em algumas 

empresas do setor, o valor justo é 400% superior ao custo histórico.  
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Edelstein, Fortin e Tsang (2012), em seu trabalho, mostram diferenças entre o valor 

justo e custo histórico com número de 3 dígitos (mais de 100%). Esse fato dá a possibilidade 

de questionar os reais motivos que levaram o gestor à escolha de algum dos métodos, uma vez 

que seus resultados nas demonstrações contábeis são muito diferentes; isso sem considerar a 

forma subjetiva aplicada no cálculo do valor justo, principalmente quando não existe mercado 

ativo para as propriedades para investimento e/ou não são utilizados peritos externos 

(independentes) nas avaliações. 

Com os dados secundários e as entrevistas, os pontos mais importantes que encontrei e 

que foram validados pelo trabalho são: as diferenças significativas nos valores de livro e de 

mercado; a quantidade de acionistas controladores e o percentual que detêm das companhias; 

o uso das escolhas contábeis para diminuir os custos políticos; os efeitos nos resultados e a 

aversão às mudanças dos IFRS. E como resposta ao questionamento, a pesquisa mostra que o 

fator explicador para as escolhas contábeis é a diferença no modelo de negócios das empresas, 

englobando todas as hipóteses abordadas na literatura, esse modelo está relacionado como as 

empresas conseguem ser competitivas e lucrativas com as suas diferentes estratégias 

organizacionais e administrativas para agregar e criar valor nos seus produtos, atendendo seus 

clientes com suas necessidades. 

Organizei o trabalho da seguinte forma: após essa parte introdutória, mais quatro 

capítulos principais: 

 Capítulo 2 – apresentação da parte teórica: a teoria básica do trabalho, que é a teoria 

da firma, juntamente com a exploração das teorias clássicas de escolhas contábeis, uma breve 

discussão sobre o valor justo e custo histórico e sobre sua forma de avaliação. Contudo, o 

ponto mais importante do capítulo são as hipóteses das escolhas nas propriedades para 

investimento. Nesta seção, apresento as principais hipóteses que os autores internacionais 

discutem sobre as escolhas contábeis das propriedades para investimento e a forma como 

trabalhos brasileiros são abordados, apresento também os trabalhos que conceituam o modelo 

de negócio;  

Capítulo 3 – apresentação da parte metodológica, em que justifico a forma como 

realizei o trabalho e as etapas pelas quais passei para alcançar os resultados pretendidos, e das 

questões do estudo que me serviram de ferramenta para abordar os entrevistados (esses estão 

relacionados em um quadro no capítulo); 
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Capítulo 4 – apresentação dos resultados, divididos em três subseções: na primeira, 

apresento uma breve descrição das empresas e o seu setor de atuação, para que o leitor possa 

ter uma visão macro do ambiente em que as empresas estão inseridas e contextualizar melhor 

o caso. Na segunda, discuto e faço inferências sobre os dados secundários que poderiam ser os 

motivos explicadores e fomentadores das escolhas pelo custo histórico ou valor justo. Na 

terceira, apresento as entrevistas, mas não de forma tradicional, mostrando o que transcrevi 

durante as conversas; em vez disso, optei por transcrevê-las de forma indireta, destacando 

apenas algumas expressões usadas pelos respondentes. Esta subseção das entrevistas está 

dividida em hipóteses, para que o leitor possa aprofundar o entendimento de cada fator que 

poderia ter levado à escolha contábil. Considero essa uma parte bastante relevante do 

trabalho, diferentemente dos outros trabalhos nacionais e internacionais, já que apresento a 

opinião das empresas sobre o motivo da escolha. 

Capítulo 5 – apresentação da conclusão e da explicação pelas escolhas contábeis nas 

empresas exploradoras de propriedades para investimento, relacionadas ao modelo de 

negócios por elas adotado. Ademais, apresento as minhas limitações, as do trabalho e meus 

almejos quanto às futuras pesquisas relacionadas ao tema nos países da América Latina que 

ainda vão adotar o IFRS.  

A seguir, apresento o esquema conceitual deste trabalho: 
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Teorias

Questão

Objetivos

Hipóteses

Estratégia de Pesquisa

Conclusão

Trabalhos Clássicos de Escolhas Contábeis

Teoria da Firma / Agência

O que explica a escolha contábil entre VJ e CH das empresas brasileiras, 
administradoras de PI e de capital aberto?

Geral

Específicos

Explicações dos motivos e fatores que levam as 
escolhas contábeis na mensuração PI

Explanar a forma de divulgação das PIs

Apresentar a visão das empresas sobre VJ e CH

Concentração Acionária
Quanto maior for à distribuição acionária no mercado, 
maior é o incentivo e persuasão para adoção do valor justo.

Alavancagem
Quanto mais alavancada a empresa estiver, 
maior será o incentivo para adoção do VJ.

Assimetria de Informação
Empresas com menor assimetria de informação teriam adotado o valor justo.

Custo Político
Quanto maior a empresas, menor seria a probabilidade de escolher o valor justo.

Relevância
Valor justo pode apresentar uma diferença significativa na tomada de decisão.

Efeitos no Resultado 

Empresas que optam pelo CH estão com a intenção de suavizar os resultados. 

As que adotam o VJ, pode ser por influência de uma maior remuneração variável 
do gestor e melhoria nos resultados.

Mudança do Status Quo Aversão à mudança para o VJ, que tira do estado de conforto.

Pesquisa qualitativa empírica utilizando dados secundários e estudos de caso 
comparativos em duas principais empresas brasileiras «genuínas exploradoras de PI 

Escolha contábil de mensuração de PI esteve relacionado com as 
características do modelo de negócio

 

Figura 1 Esquema Conceitual do Trabalho 



10 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Teoria de Sustentação 

Este estudo, por ser um trabalho de contabilidade financeira e tratar de relações que 

envolvem partes que possivelmente têm interesses distintos, baseou-se parcialmente na Teoria 

da Firma, criada por Ronald Coase, no artigo Nature of Firm, de 1937, futuramente explorado 

por Jensen e Meckling (1976), integrando elementos da teoria da agência, direitos de 

propriedade, estrutura de controle da empresa e os contratos que as regem. Essa teoria, de 

acordo com os próprios autores, tenta explicar os vários fatores e conflitos relacionados à 

firma. 

Nas corporações modernas (consequentemente, nas empresas estudadas), existem 

situações de agência com a figura de principais e agentes, em que este é contratado em uma 

seleção adversa (AKERLOF, 1970) para tomar ações que afetam o retorno do principal. Essa 

situação ocorre, segundo Mas-Colell, Whinston e Green (1995), nos momentos em que a 

decisão para negociar dependente de características não observáveis que afetem adversamente 

os outros agentes do mercado, que é resultado do uso oportunístico das informações pelo 

agente.  

Considerada a possibilidade de ocorrer conflitos de interesses, existe a presença do 

risco moral (HOLMSTROM, 1979), ocorrido no momento em que as ações do agente não 

conseguem ser observadas pelo principal ou por outro agente. O risco moral, dessa forma, é 

um problema de ação oculta entre os participantes (MAS-COLELL, WHINSTON E GREEN, 

1995).  

Neste trabalho, adotei como campo de análise as corporações modernas e de grande 

porte, onde são separados os acionista e administradores. Pode-se considerar os 

administradores como agentes e os proprietários (acionistas da firma) como principais. Esses 

conflitos de agência são potencializados em ambientes com maior assimetria de informação, e 

a governança corporativa é a responsável por alinhar os interesses dos agentes e dos 

principais, além de ser utilizada para diminuir esse conflito (HART e MOORE 1995).  

Uma segunda forma de conflito abordada na teoria da agência é o conflito entre 

acionistas e credores, em que os acionistas podem não se preocupar com os riscos dos 

projetos que por eles será aplicado o crédito tomado, com a possibilidade de pagar dividendos 
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exagerados ou tomar qualquer outra atitude que possa ser prejudicial para os credores. Outro 

conflito é aquele entre acionistas controladores (majoritários) e não controladores 

(minoritários), com a pressuposição de que aqueles (majoritários) têm maior quantidade de 

informação do que estes e, possivelmente, interesses distintos.  

Como apontam Jensen e Meckling (1976), em todos esses conflitos, há os custos de 

agência, que são perdas da riqueza da firma decorrentes dos conflitos entre os principais e os 

agentes. Cabe àqueles (principais) criar incentivos e mecanismos de monitoramento para que 

estes (agentes) atuem de maneira a maximizar os interesses dos primeiros, incentivos esses 

que podem ser opções de compra de ações e participações nos resultados. Os autores, ao se 

referirem às firmas, afirmam que são suposições legais, que servem de nexo para um conjunto 

de relações contratuais entre indivíduos, sendo a firma composta por um conjunto de 

contratos formais ou informais.  

A firma, portanto, deve ser explorada e analisada como um conjunto de contratos, 

explícitos ou implícitos entre partes interessadas, cada parte buscando contribuir com algo e 

recebendo uma contrapartida, nomeada de “resíduos esperados pelos agentes envolvidos” 

(SUNDER, 1997).  

Sunder (1997), baseado na teoria contratual da firma, aponta que a contabilidade é 

vista como um “sistema de prestação de contas” e funciona até mesmo em um ambiente 

imperfeito, com informações incompletas, e a maioria dos aspectos práticos e conceituais da 

contabilidade podem ser integrados ao modelo de contratos da firma. Paulo (2007, p. 24) 

argumenta que a informação contábil “tem o papel de auxiliar no monitoramento e 

cumprimento dos contratos para reduzir os custos da agência de certos conflitos de 

interesses”.  

Sobre o controle nos contratos, Sunder (1997) defende que uma perspectiva de 

controle deve incluir regras, incentivos, fiscalização e monitoramento, para que todos os 

participantes de uma organização cumpram o papel que os outros esperam deles. Contudo, 

existem certos custos de agência representados com custos de monitoramento e outras perdas 

residuais do processo (SCHROEDER, CLARK E CATHEY, 2001).  

Um dos objetivos da contabilidade é a prestação de contas aos diversos participantes 

do arranjo contratual da firma e, como resultado disso, há a informação caracterizada pela sua 
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utilidade e complexidade (PAULO, 2007). Bushman e Smith (2001) relatam o importante 

papel de controle exercido pela informação contábil, ao promover uma governança eficiente 

da empresa. 

Ao abordar a relação da economia com a contabilidade, Demski (2004) entende que a 

economia tem a sua preocupação na alocação de recursos, enquanto a contabilidade está 

voltada à mensuração e evidenciação dos recursos. Segundo o mesmo autor, a informação 

contábil, produto da contabilidade, é vista como um bem econômico. Riahi-Belkaoui (2000) 

também considera a contabilidade como uma “commodity” vinda de uma atividade 

econômica. 

Para enfatizar a relação da teoria da firma e contratual com escolhas contábeis, cabem 

alguns estudos. Dye (1985), em seu artigo, prova que escolhas contábeis são usadas para a 

não divulgação de informações privilegiadas que os proprietários possam deter. Dhaliwal 

(1988), em seu estudo, faz relação com a economia, em que os gestores fazem escolhas 

contábeis para maximizar seu bem estar e utilidade. Heflin, Kwon e Wild (2002), ao apoiarem 

Dhaliwal (1988), defendem que os arranjos contratuais influenciam as escolhas contábeis, 

para diminuir os covenants e maximizar o bem estar dos gestores. Por fim, Emanuel, Wong e 

Wong (2003) examinam o papel da contabilidade em uma perspectiva de contratação eficiente 

da empresa.  

Os autores anteriores criticam que a maior parte da literatura de escolhas contábeis 

está restrita à verificação do uso da contabilidade de forma oportunista, com os gestores 

buscando expropriar a riqueza dos principais. A crítica é feita sobre a exploração apenas da 

visão ex post, ou seja, a escolha contábil é observada após o evento, mas existe a perspectiva 

ex ante, em que se pressupõe que as escolhas contábeis das firmas sejam respostas eficientes 

para o seu ambiente econômico. 

Zeff (1978) mostra as consequências econômicas dos impactos causados pelos 

relatórios contábeis sob a ótica da tomada de decisão, assim como Scott (2003), que defende a 

relação entre a escolha da política contábil com o valor da empresa. Watts e Zimmerman 

(1986) vão mais além, ao afirmarem que, no momento de mensuração e divulgação, os 

indivíduos buscam as alternativas contábeis e econômicas que afetem da melhor maneira a 

sua riqueza.  
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Neste trabalho, com base em pesquisas que fazem uso de uma metodologia adequada, 

desenvolvi e explorei possíveis hipóteses para explicar as escolhas contábeis em propriedade 

para investimento, e confirmei a validade dessas hipóteses nas entrevistas com os 

profissionais responsáveis por esse tipo de escolhas.  

Esse tipo de pesquisa é influenciado pela teoria positiva, que nas últimas décadas, têm 

circundado a pesquisa contábil no Brasil e no mundo. Sobre isso, Scott (2003, p.273) afirma 

que a “Teoria Positiva da Contabilidade está interessada com a predição de tais ações em 

relação às escolhas de políticas contábeis pelos administradores da firma e como os 

administradores responderão as novas normas contábeis”1.  

Iudícibus e Lopes (2004), complementando a ideia apresentada acima, relatam que a 

teoria positivista busca descrever quais e que tipo de informação as empresas querem 

divulgar, quando analisada a maneira com que selecionam seus procedimentos contábeis. 

Paulo (2007, p.21), nesse sentido, defende que a:  

Teoria positiva da contabilidade busca descrever a realidade, explicar o 

passado e possibilitar a previsão de ocorrência ou não de determinados 

fenômenos no futuro, sem entrar no mérito sobre quais seriam as melhores 

práticas ou procedimentos contábeis a serem utilizados pelos contadores. 

2.2 Escolhas Contábeis 

Questões sobre escolhas contábeis têm sido motivação de muitas pesquisas desde 

1960. Tais trabalhos estão relacionados ao oportunismo, gerenciamento de resultado e à 

assimetria de informação (FIELDS, LYS E VINCENT, 2001). Para Paulo (2007), há critérios 

que permitem ao administrador ter a opção de escolhas contábeis nas práticas e normas 

contábeis geralmente aceitas. Ainda segundo o autor, a revisão de literatura mostra escolhas 

contábeis com perspectivas oportunistas e eficiência.  

As escolhas oportunistas são aquelas feitas quando os gestores buscam maximizar a 

sua própria utilidade, e a forma de eficiência é o uso da escolha para refletir melhor a 

característica econômica do ativo ou da transação, com o intuito de melhorar a qualidade da 

informação.  

                                                           
1 Positive accounting theory (PAT) is concerned with predicting such actions as the choices of accounting 

policies by firm managers and how managers will respond to proposed new accounting standards. 
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Schroeder, Clark e Cathey (2001) fazem uma divisão de escolhas contábeis em 2 

níveis: órgãos reguladores e empresas. Quanto aos primeiros, há a competência jurídica de 

regulamentar quais e de que maneira podem ou não ser divulgadas as informações contábeis, 

e quanto aos outros (empresas), as escolhas são feitas a partir das alternativas concedidas 

pelos órgãos regulamentadores. 

Sobre isso, Fields, Lys e Vincent (2001, p.2) discorrem que: 

Uma escolha contábil é qualquer decisão da qual o propósito primário é 

influenciar (via forma ou substância) os resultados da contabilidade de 

maneira particular, não restritas a apenas às demonstrações financeiras 

publicadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos, mas 

também às declarações fiscais e os registros regulatórios.2  

Os autores explicam que “a intenção do gestor é a chave para essa definição, 

particularmente no que toca a decisões reais: o que significa se o ímpeto por trás da decisão é 

afetar o resultado do sistema contábil ou se isso deriva de outros motivos (p.2).”3. Ademais, 

em seu trabalho, fizeram uma survey das pesquisas em escolhas contábeis na década de 90 

com a definição três categorias (proxies) de imperfeições de mercado que levam às escolhas 

contábeis:  

 Custos de Agência: relacionados aos contratos internos e externos, como 

remuneração dos gestores e contratos de empréstimos. Indicam que os gestores exploram seu 

poder de discricionariedade sobre a contabilidade, para maximizar seu bem estar e utilidade;  

 Assimetria de Informação: escolhas contábeis afetam o valor da firma, o custo 

de capital e a precificação dos ativos. Fazem uma relação entre evidenciação e custo do 

capital, em que firmas com maior evidenciação têm um custo de capital menor (incluídos o 

capital próprio e o de terceiros); 

 Externalidades que afetam partes não contratadas: relacionadas fortemente aos 

tributos e reguladores, em que os gestores escolhem os métodos contábeis para evitar 

intervenções regulatórias.  

                                                           
2 “An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence (either in form or substance) the 

output of the accounting system in a particular way, including not only financial statements published in 

accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory filings.” 
3 “Managerial intent is key to this definition of accounting choice, particularly with respect to real decisions; 

that is, whether the impetus behind the decision is to affect the output of the accounting system or whether the 

impetus derives from other motives.” 
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Conforme os mesmos autores, essas imperfeições do mercado existem em decorrência 

de os contratos não serem completos, principalmente entre o principal e o agente. Todavia, 

cabe lembrar que, em um mercado perfeito, com contratos perfeitos, não existiria função para 

a contabilidade, nem mesmo para as escolhas contábeis. Para fazer a survey, consultaram 

artigos em três journals de grande impacto: Journal Citation Reports (JCR): Journal of 

Accounting and Economics, the Accounting Review e Journal of accounting Research. Os 

autores concluem que as pesquisas contábeis da década de 90 tiveram progresso muito 

limitado no âmbito das escolhas contábeis, pois foi feita apenas a replicação de estudos, sem a 

preocupação de aumentar o nível de conhecimento. 

Francis (2001) discute o trabalho de Fields, Lys e Vincent (2001), concordando que a 

as pesquisas sobre escolhas contábeis sofrem muito com a limitação dos autores e carecem de 

trabalhos que expliquem realmente as escolhas. Apesar de fornecerem muitos exemplos, não 

apresentam uma definição objetiva da escolha contábil. Entretanto, escolhas contábeis variam 

de acordo com o setor estudado, país, características culturais e institucionais das empresas e, 

por isso, talvez não exista uma definição exata e objetiva de escolha contábil. 

Estudos anteriores ao trabalho do Fields, Lys e Vincent (2001) também tratam o tema 

de escolhas contábeis, como o de Watts e Zimmerman (1986), ao definirem 3 hipóteses para 

incentivos das escolhas contábeis:  

 Hipótese dos Contratos de remuneração: gestores têm incentivos para realizar 

escolhas que maximizem suas remunerações; 

 Hipótese da relação do passivo sobre patrimônio líquido: gestores tendem a 

fazer escolhas que evitem a violação das cláusulas de empréstimo; 

 Hipótese do Custo Político: gestores fazem suas escolhas contábeis conforme a 

necessidade de visibilidade política da empresa. 

Uma possibilidade de custos políticos é considerar que empresas com alto nível de 

lucratividade busquem suavizar o lucro ou até mesmo postergá-lo, para não chamar atenção 

dos outros agentes do mercado, visando evitar regulamentações, tributações, concorrência, 

entre outros fatores.  

Ainda na linha de antecessores a Fields, Lys e Vincent (2001), os trabalhos de 

Holthausen e Leftwich em 1983 e 1990 também abordam o tema de escolhas contábeis, com 
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foco nas consequências econômicas dessas escolhas. Assim como Fields, Lys e Vincent 

(2001) e Watts e Zimmerman (1986), os autores também argumentam que as escolhas 

contábeis estão ligadas aos contratos e mercados imperfeitos.  

Watts e Zimmerman (1986), com sua teoria positiva da contabilidade, apoiada na 

teoria econômica, explicam as escolhas contábeis, ao relatarem que os indivíduos agem em 

função dos seus interesses próprios, como abordado na teoria da agência. Holthausen e 

Leftwich (1983), por meio dos estudos de Watts (1977) e Watts e Zimmerman (1978), 

apresentam as consequências econômicas das escolhas contábeis, baseados em uma survey 

que aborda vários estudos sobre escolha contábeis até aquele momento. Como apontam esses 

autores, os fatores que incentivam as escolhas contábeis e suas consequências econômicas 

são: 

 Regulações Governamentais: há custos para os consumidores na obtenção de 

informações sobre o processo regulatório, com mudanças nas regras contábeis alternativas, 

para diminuir as críticas sobre os reguladores, que permitem aumento nos preços; 

 Acordos de empréstimos: usados para limitar a audácia da parte que solicitou o 

empréstimo. Deve indicar a política do pagamento de dividendos, ter limites na alavancagem 

e evidenciar as mudanças contábeis que afetam os fluxos de caixa da companhia; 

 Visibilidade política: números contábeis, juntamente com outras informações 

que o mercado consegue da empresa, fazem com que ela possa ser apoiada ou fortemente 

criticada por seus stakeholders. As consequências econômicas da maior visibilidade estão 

relacionadas a tributos cobrados, incentivos concedidos, maior fiscalização dos 

regulamentadores, além de maior liquidez nos papéis da companhia; 

 Planos de Remuneração Gerencial: o board baseia-se em resultados para 

manter os executivos e remunerá-los pelo seu desempenho. Os executivos são seres humanos, 

que buscam em suas decisões racionais formas de maximizar seu bem estar e interesse, com 

atitudes oportunistas. 

Defensores das escolhas contábeis influenciadas pela remuneração, Dechow, Sloan e 

Sweeney (1996) estudaram o uso dos accruals discricionários para explicar o gerenciamento 

do resultado, os quais influenciam os usuários das informações. Muitas vezes, são utilizados 

antes da publicação das informações ao mercado e acabam por afetar a tomada de decisão dos 

usuários e o custo de capital.  
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Segundo Lambert, Leuz e Verrecchia (2006), o custo de capital é afetado de duas 

maneiras: uma pela melhor divulgação das informações, que diminui o risco da incerteza para 

o usuário, e outra pela distribuição dos fluxos de caixa da firma entre os agentes econômicos. 

Christie e Zimmerman (1994) oferecem duas alternativas explicativas de escolhas 

contábeis, as quais consideram mutuamente excludentes: oportunismos, em que os gestores 

escolhem os métodos para maximizar sua utilidade, em detrimento das outras partes 

relacionadas, e o aumento do valor da firma. 

Lourenço e Curto (2010), em uma de suas hipóteses de pesquisa, relacionam 

influências nas escolhas contábeis com mudanças e manutenção do status quo,4 em que o 

elaborador da demonstração contábil teria uma tendência de não alterar a forma de 

divulgação, por trazer maiores custos e tirá-lo de uma possível “zona de conforto”. Outra 

evidenciação é que as empresas fazem uso de escolhas contábeis para diminuir custo político. 

Os autores defendem que empresas grandes estão mais expostas politicamente do que 

empresas menores. Apesar de estudarem as escolhas contábeis em joint ventures, conseguem 

fazer uma vasta varredura nas hipóteses. Além das citadas anteriormente, comentam sobre as 

escolhas influenciadas pelos acordos de empréstimos com garantia de dívidas. 

Nessa mesma linha de trabalho, outros autores verificam escolhas contábeis na Europa 

após a adoção do IFRS. Em seu trabalho, Capkun, Cazavan Jeny e Jeanjean (2008) constatam 

que empresas francesas optaram por escolhas que minimizavam o impacto da adoção do 

IFRS, assim como o grau de alavancagem, que as empresas tentaram manter baixo.  

Aledo, García-Martínez e Diazaraque (2009) analisam a possibilidade de se fazer 

escolhas contábeis na adoção dos IFRS, ao encontrar nas normas 32 possibilidades de 

escolhas e fazer uso de 5 proxies: tamanho da empresa, grau de alavancagem, empresa de 

auditoria, setor de atuação e rentabilidade. Aledo, García-Martínez e Diazaraque (2009) 

indicam impactos das escolhas relacionados ao tamanho da firma, setor, parecer dos auditores 

e alavancagem. Outro destaque do trabalho é que as empresas espanholas (amostra de sua 

pesquisa) tiveram uma tendência a adotar normas que minimizassem os impactos do IFRS. 

Esses fatos remetem a outros trabalhos, como o de Leuz, Nanda e Wysocki (2003), que 

questionam a efetividade da aplicação do IFRS da mesma forma em diferentes países. 

                                                           
4 Do Latim: Estado em que se encontra. 
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No Brasil, com a abordagem de escolhas contábeis, ainda existem poucos trabalhos e 

todos iniciais. Cabe destacar o trabalho de Cardoso (2005), ao estudar o impacto das escolhas 

contábeis na regulação do setor das operadoras de planos de saúde, de Silva (2008), ao 

verificar as escolhas contábeis baseadas nos covenants contratuais, e de Lima et al. (2010), ao 

estudarem e confirmarem hipóteses para escolhas contábeis: alavancagem (passivo sobre o 

ativo total), nível de emissão de ADR (visibilidade) e tamanho das empresas (valor da firma).  

Podemos destacar trabalhos de escolhas contábeis mais recentes, como o de 

Badertscher, Collins e Lys (2011), que verificam a capacidade preditiva dos accruals com 

seus fluxos de caixa, com a visão de que as escolhas contábeis discricionárias servem para 

revelar as informações privadas do gestor sobre os projetos e seus fluxos de caixas futuros 

esperados, usados para melhorar o valor da firma.  

Alternativa defendida pelos autores é que os gestores fazem escolhas contábeis para 

diferenciar os resultados obtidos pela firma com os resultados alcançados pelo seu 

desempenho, pela exploração de hipóteses de remuneração variável, assimetria informacional 

e cláusulas contratuais. Entretanto, defendem que as escolhas contábeis feitas oportunamente, 

com uma conotação negativa, atrapalham a capacidade de os lucros predizerem os fluxos de 

caixa. 

No quadro a seguir, apresento as hipóteses exploradas por cada um dos autores 

anteriormente citados: 
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Quadro 1 Motivações Clássicas para Escolhas Contábeis 

 
Acordos de 

Empréstimos 

Remuneração 

Variável 
Oportunismos 

Regulações 

Governamentais 

Valor da 

Firma 

Visibilidade 

Politica 
Status Quo 

Holthausen e Leftwich (1983) X X  X  X  

Watts e Zimmerman (1986) X X X   X  

Christie e Zimmerman (1994)   X  X   

Dechow, Sloan e Sweeney (1996)  X   X   

Fields, Lys e Vincent (2001) X X X X X   

Francis (2001)  X X X X X   

Cardoso (2005)    X    

Capkun, Cazavan Jeny e Jeanjean (2008)  X      X 

Silva (2008) X       

Aledo, García-Martínez e Diazaraque (2009)  X     X X 

Lima et al. (2010) X    X X  

Lourenço e Curto (2010)  X     X X 

Badertscher, Collins e Lys (2011) X X X     

QUANTIDADES 10 6 5 4 5 5 3 

Fonte: Autor 
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As hipóteses que mais se repetem nos autores estudados são acordos de empréstimos5, 

remuneração variável e oportunismos dos gestores. Fato interessante do quadro anterior é que 

duas das hipóteses mais citadas (remuneração variável e oportunismos) são de interesse 

principal do gestor e muitas vezes se misturam, pois esse é oportunista ao melhorar o 

resultado para ter uma remuneração variável maior. 

Quanto à manutenção do status quo, apesar de ter sido citada apenas por Lourenço e 

Curto (2010), Aledo, García-Martínez e Diazaraque (2009) e Capkun, Cazavan Jeny e 

Jeanjean (2008), é de muita relevância no momento contábil pelo qual o Brasil passa 

(transição e adaptação para o IFRS).  

É possível se observar restrições, oposições e aversões pelos profissionais contábeis 

em algumas das normas, como a mensuração de propriedade para investimento e ativos 

biológicos que adotam o valor justo. Tal valor muda o status quo de “conforto” que os 

elaboradores e os usuários das demonstrações financeiras poderiam ter antes da adoção do 

IFRS.  

Com a mesma ideologia de transição do IFRS, Osma e Pope (2011) se posicionam no 

sentido de que as normas estabelecidas por princípios, como no IFRS, permitem mais 

discricionariedade do gestor em fazer as escolhas contábeis. 

Antes de prosseguir com o foco de escolhas contábeis em propriedade para 

investimento, cabe discorrer um pouco sobre custo histórico e, principalmente, sobre valor 

justo, pois é um tema que ainda gera muitas discussões acerca de sua adoção e aplicação. Essa 

discussão é pertinente ao trabalho, por se tratar da possibilidade de escolha contábil que a 

norma estudada (CPC 28; IAS 40) permite.  

2.3 Valor Justo x Custo Histórico 

O debate sobre formas de mensuração vem de longa data, desde fatores de mensuração 

de custo de entrada, valor presente e valor de saída (EDWARDS E BELL, 1961). Segundo 

Hendriksen e Van Breda (2007), há debates “furiosos” sobre a melhor maneira de mensurar os 

ativos.  

                                                           
5 As hipóteses podem variar de nomenclatura, por conta da tradução ou do enfoque que o autor adotou ao 

explorá-la, mas seu sentido geral é universal. Como exemplo os acordos de empréstimos podem ser cláusulas 

restritivas, níveis de alavancagem entre outros, mas seu sentido universal é identificar o nível máximo 

(independente do indicador) do capital de terceiros na empresa, isso se repete para as demais hipóteses.  
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De acordo com Scott (2003), investidores “sofisticados” podem ter reações positivas 

com a mensuração ao valor justo, pois isso facilita a previsão de desempenho da companhia. 

No entanto, uma reação negativa também pode ser esperada por pela falta de confiança dos 

investidores quanto ao método utilizado, como acontece no atual ambiente contábil, 

complexo, dinâmico e influenciado pelas pressões dos diferentes grupos que buscam as 

informações.  

Na visão de Iudícibus (2010), o método tradicional de mensuração, amplamente 

utilizado pela contabilidade, é o custo histórico, que, possivelmente, pode perder sua 

relevância, em alguns casos, com a adoção do valor justo, que representa o quanto a entidade 

realmente desembolsou de caixa para aquisição do ativo e tem uma relação estreita com o 

fluxo de caixa do período. Seus defensores usam argumentos como objetividade e 

verificabilidade (HENDRIKSEN E VAN BREDA, 2007; IUDÍCIBUS, 2010). É possível 

considerar também o conservadorismo implícito na contabilidade, conforme Ohlson et al. 

(2011).  

Como argumento para adoção do valor justo, Poon (2004) defende que a mensuração 

por esse método é um bom parâmetro para representar as condições de mercado atual, em que 

o custo histórico ficaria restrito às condições do mercado na data da transação. Vários autores 

defendem o valor justo para alguns ativos e passivos específicos, pois essa seria a maneira de 

mensuração que representaria o quanto realmente vale o ativo ou passivo, com a possibilidade 

de demonstrar maior relevância nas demonstrações financeiras, de refletir melhor o valor 

econômico do ativo/passivo e, consequentemente, o valor e a situação econômica da empresa 

(BARTH, 2006; POON, 2004; CHOY, 2006). Outros estudos mostram que o valor justo é 

mais subjetivo e pode ser facilmente manipulado, com propósitos de gerenciamento.  

Como aponta Hitz (2007), onde a manipulação do valor justo pode prejudicar os 

investidores, apesar da relevância atribuída ao método. Em seu trabalho, ele mostra que a 

contabilidade pelo valor justo pode ser exclusivamente uma ferramenta de gerenciamento de 

resultados para empresas arriscadas. 

Como relatam Iudícibus e Martins (2007), o valor justo é uma mudança drástica, já 

que coloca o “fair value” no lugar do custo histórico, que existe desde os primórdios da 

contabilidade, mas, afirmam que, desde 1939, já existe uma definição do valor justo (apud. 

Truth in accounting by Kenneth MacNeal, 1970) baseada em preços de mercados e valores 
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econômicos. Até mesmo nos países da Europa Continental o valor justo para ativos e passivos 

não financeiros foi uma das mudanças na forma de mensuração mais importantes nos últimos 

anos (DEVALLE E RIZZATO, 2011). 

O CPC e as normas brasileiras de contabilidade definem o valor justo como:  

O valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, 

entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, 

com a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou 

que caracterizem uma transação compulsória (CPC 12, p. 12).  

A introdução do conceito e a maior aplicação do valor justo no Brasil vieram com a lei 

11.638/07 (BRASIL, 2007), considerada uma quebra de paradigma, com a separação das 

informações fiscais das informações econômicas das organizações. Existe por trás do valor 

justo um alto grau de subjetividade, principalmente nas divulgações que não estão presentes 

as características do mercado.  

A introdução do valor justo para os contadores brasileiros também é um desafio, visto 

o perfil mais conservador e a capacidade técnica do contador nacional. Esse profissional 

passou a ser cobrado por atitudes mais proativas, como a utilização de bases confiáveis para 

avaliação ao valor justo, o que pode acarretar dificuldades no equilíbrio da relevância com a 

confiabilidade da informação.  

Segundo Santos et al. (2011), o conservadorismos é, com frequência, associado à 

confiabilidade da divulgação dos eventos passados, mas as normas internacionais têm seus 

objetivos orientados para o futuro, com isso, o conservadorismo não pode ser um princípio 

que rege o IFRS. Os autores defendem que as demonstrações financeiras não devem ter um 

viés conservador, mas devem ser compreensíveis, relevantes, comparáveis e claras nas suas 

divulgações. 

Na Europa e nos EUA, a concepção e aplicação do valor justo têm uma história ad hoc 

que remete a pelo menos duas décadas (OMIROS e JACK, 2008). Nos anos 80, o conceito foi 

largamente aplicado nas aquisições como base de atribuição de um valor de entrada para o 

bem adquirido.  

Anterior à adoção do IFRS, os autores brasileiros já discutiam o valor justo, por 

exemplo: Iudícibus e Martins (2007 p.11) definem o valor justo como o “montante pelo qual 
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um determinado item poderia ser transacionado entre participantes dispostos e conhecedores 

do assunto, numa transação sem favorecimento”, e Schmidt e Santos (2002 p.90) como “o 

valor pelo qual o ativo ou passivo pode ser trocado, com um conhecimento amplo e 

disposição por parte dos envolvidos no negócio, em uma transação sem favorecimentos”. 

Na concepção de Herrmann e Saudagaran (2006), a comprovação foi um dos motivos 

mais importantes que levou os EUA a não seguirem o IFRS na apresentação dos relatórios 

financeiros. Nesse país, ainda se privilegia o custo histórico sobre o valor justo na 

contabilização dos ativos não financeiros, pela falta de comprovação do valor justo na 

inexistência de mercados ativos. 

Um resumo grosseiro das definições anteriores sobre valor justo pode ser considerado 

como o valor definido quando nenhuma das partes (comprador e vendedor) têm 

favorecimentos, mas, para essa definição ser aceitável, é necessário a existência de um 

mercado líquido e ativo para o ativo ou passivo não financeiro que será negociado a valor 

justo. Nesse sentido, Lopes e Figueiredo (2009) defendem que o valor justo serve para 

demonstrar o valor de mercado, tanto de um ativo quanto de um passivo.  

No caso da inexistência do mercado líquido e ativo, como mencionado, a norma 

permite a comparação com ativos similares e, se não houver ativos similares, o valor é obtido 

pelo ajuste a valor presente dos fluxos de caixa futuros, que, segundo o CPC 12, p. 12 é “a 

estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no curso normal das operações da 

entidade”. Essa definição do CPC contém muita subjetividade, pois os fluxos de caixa não 

dependem de fatores que a firma possa controlar e estimar com precisão, com a possibilidade 

de gerenciamento. Por isso, não é de se estranhar a tamanha divergência de argumentos a 

favor e contra o valor justo (LAUX E LEUZ, 2009). 

Barreto (2009), em seu trabalho, afirma que o problema não está em adotar ou não 

valor justo, mas sim em identificar qual é o valor justo. Ademais, defende que o valor justo é 

um método interessante, por trazer aos usuários externos da organização informações que, 

muitas vezes, só estão presentes para administradores e acionistas dentro da organização.  

De maneira crítica, sobre a adoção e o uso do valor justo em detrimento ao custo 

histórico, Lopes de Sá (2008, p.1) defende que:  



24 

 

[...] a questão não está em conservar valores históricos, mas, sim, em saber 

como de forma objetiva atualizá-los. A questão não está em volatilidade, 

mas, em responsabilidade técnica e social. Se a informação contábil fica ao 

sabor do subjetivismo tem toda a condição de lesar quem dela se utiliza. 

Conforme Kehl (2005), a falta de mercados líquidos, como ocorre no Brasil, poderia 

ser um fator impulsionador do uso indiscriminado do valor justo, afetando a qualidade das 

informações contábeis. Para Bromwich (2007), os inúmeros pressupostos subjacentes à 

elaboração do valor justo podem variar consideravelmente na comparação dos vários usuários 

da informação contábil. Isso faz com que autores teçam comentários sobre uma “ficção” e 

“imaginária” natureza do valor justo (CASSON E NAPIER, 1997). 

Contudo, para que esse “sabor do subjetivismo” do valor justo, como defendido por 

Lopes de Sá (2008), não lese quem o utiliza, cabe seguir o que Iudícibus e Carvalho (2001) 

denominam de “subjetivismo responsável”, em que a adoção do valor justo é feita com um 

alto nível de divulgação e evidenciação dos parâmetros e métricas usadas no seu cálculo. Os 

defensores do valor justo apontam que, apesar da existência de alguma subjetividade no 

método, ele é a melhor forma de apresentar o valor econômico e patrimonial dos itens 

avaliados (LOPES, 1999; BARTH, 2006). 

Apesar de o Brasil ainda não ter um pronunciamento específico sobre o valor justo, 

todas as normas do CPC que o utilizam trazem sua definição. O pronunciamento exclusivo 

sobre valor justo já está em audiência pública, com previsão de entrar em vigor no curto e 

médio prazo.  

No âmbito internacional do IFRS, a situação é um pouco diferente da brasileira. Em 30 

de novembro de 2006, foi emitido pelo IASB um discussion paper, que tratava da 

evidenciação e mensuração a valor justo. Após um período de discussão, foi emitido, em maio 

de 2011, o IFRS 13 – Fair Value Measurement, que traz algumas situações interessantes, 

como: apresentação de nova definição do valor justo, seu uso deve ser feito como o da 

estrutura conceitual, aplicação do valor justo a todos pronunciamentos que o mencionam e 

exigência de inúmeras divulgações sobre os elementos mensurados a valor justo ou que 

poderiam estar mensurados.  

O IFRS (2013, p.7) define valor justo como “o preço que seria recebido na venda de 

um ativo ou pago para transferir um passivo em uma transação ordinária entre participantes de 
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mercado na data de mensuração”6. Outro ponto do IFRS 13 é sua divisão em três hierarquias 

de valor justo: 

 Nível 1: corresponde aos preços de mercado de ativos e passivos idênticos ao 

da organização, classificados como a melhor evidência de valor justo; 

 Nível 2: bem ou obrigação não necessariamente igual ao mercado (similares) 

que, com algumas adaptações (inputs), consegue chegar a ser semelhante ao mercado; 

 Nível 3: nenhum dado observável no mercado; todos usados com premissas 

internas das empresas, classificado como mais subjetivo. 

No caso de propriedade para investimento, pode não existir um mercado líquido e 

ativo para todas as propriedades, e dessa forma, é necessário, em muitos casos, a aplicação do 

nível 3 de cálculo do valor justo. Nessas circunstâncias, há um maior grau de incerteza na 

estimativa dos valores de mercado de propriedades de investimento do que existiria em um 

mercado mais ativo. Mesmo que existam negociações eventuais das propriedades não 

considero como mercado ativo, pois o número de agentes dispostos a negociar as 

propriedades é restrito. 

Sobre o uso do terceiro nível do valor justo, Zhang e Tsang (2013) avaliam que, ao 

contrário da maioria dos investimentos, as propriedades para investimento são diferenciadas; 

algumas vezes, são produtos únicos e não podem ser negociados em um mercado de troca. 

Com isso, a estimativa se torna menos verificável e mais sujeita à manipulação gerencial. 

Todas as discussões sobre o valor justo estão relacionadas ao fato de esse ser calculado 

com base em estimativas e não em observações, como no caso do valor de mercado. Assim, o 

valor justo é o valor que poderá ser realizado, mas que ainda não foi. Cabe ressaltar que a 

avaliação não é uma ciência exata e a maioria dos processos de avaliações expressa opiniões, 

não confirmações. Como se trata de opiniões, o valor justo está sujeito à subjetividade, 

causando grandes divergências (favoráveis e contras) entre os especialistas (RISTEA e 

JIANU, 2010). 

Na mensuração do valor justo das propriedades para investimento, a subjetividade, 

com o uso de métodos proprietários e peritos internos, também é grande. Entretanto, cada 

                                                           
6 “The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date.” 
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empresa pode ter métodos próprios para a mensuração, de acordo com as necessidades e 

características locais das suas propriedades. Ademais, outros participantes do mercado 

(externos a empresa) podem fazer a avaliação independente de cada uma das propriedades, 

caso não concordem com a forma utilizada pela empresa. 

Para diminuir essa subjetividade do valor justo, existe uma associação americana com 

sede em Londres, privada e sem fins lucrativos, chamada International Valuation Standards 

Council – IVSC, cujo objetivo é fortalecer as formas de avaliação que os profissionais usam 

em todo o mundo, por meio de normas internacionais de avaliação. No que tange às 

propriedades para investimento, as normas são a IVS 230 Real Property Interests e a IVS 233 

- Investment Property under Construction. Sobre valor justo e relatórios financeiros, a IVS 

300 - Valuations for Financial Reporting. 

A IVS 300 explora os relatórios financeiros e defende que o valor justo do IFRS 13 

tem um conceito diferente do IVS framework: a diferença é que o IFRS acaba ignorando as 

restrições de vendas que os ativos possam ter, já que são relacionadas com aspectos legais e, 

principalmente, com a falta de mercado ativo e líquido. Contudo, a norma concorda que, em 

transações normais, o valor justo é definido pelo melhor uso do ativo no mercado mais 

vantajoso, como defendido pelo IFRS. 

A IVS 230, que aborda as participações imobiliárias, defende que vários métodos 

podem ser usados para indicar o valor de uma propriedade. No caso do mercado de 

propriedades para investimento (tratado pela norma de rent market), o método utilizado é o da 

renda, e sua proxy é o aluguel recebido ou economizado pelo proprietário do imóvel. Com o 

fluxo de aluguel conhecido, ele é capitalizado com um único multiplicador, chegando-se a 

uma taxa de retorno (yield). Em razão da simplicidade do método, a norma sugere que seja 

feita uma análise de risco em conjunto com a avaliação. 

A IVS 233, que trata das propriedades em construção, diz que poucas propriedades são 

negociadas na sua fase de construção; os poucos negócios são decorrentes de insolvência ou 

incapacidade do empreendedor em terminar a propriedade; com isso, o mercado ativo das 

propriedades para investimento em construção é quase inexistente.  



27 

 

A norma defende que “na ausência de evidência de vendas diretamente comparáveis, o 

valor tem que ser calculado usando um ou mais métodos de avaliação baseados no mercado”7 

(IVS 233, C6). As fontes de informações para avaliação podem ser obtidas com evidência de 

vendas de propriedades comparáveis em locais diferentes ou em condições diferentes e 

projeções de fluxo de caixa descontado ou de capitalização de renda.  

Todas essas fontes devem ter sua devida evidenciação e ajustes nas diferentes 

condições de mercados e econômicas. A IVS 233 surgiu com a preocupação do uso 

inadequado de técnicas de mensuração das propriedades após 2008 (período em que o IFRS 

permitiu a mensuração das propriedades para investimento pelo valor justo no período de 

construção). 

Assim como o IFRS e o IVS, há o International Property Measurement Standard – 

IPMS, decorrente da globalização dos mercados, em que os investidores de properties estão 

olhando para fora de seus mercados e investindo no exterior. Para isso, o IPMS selecionou 19 

especialistas do mercado imobiliário de todo o mundo, para desenvolver um padrão global de 

medição do valor da propriedade.  

A fundadora do IPMS é a Asia Pacific Real Estate Association – APREA, criada pelo 

Banco Mundial em maio de 2013. A IPMS visa a resolver as disparidades de 

desenvolvimento e implementação de um conjunto de padrões internacionais de medição de 

propriedades baseadas em princípios, além de ser aplicável internacionalmente, adotada por 

todos os países.  

Atualmente, a forma como os ativos de propriedade são mensurados varia muito de 

país para país. Com tantos métodos diferentes de medição em uso, é difícil para os 

investidores globais compararem com precisão as empresas e suas propriedades. A ideia do 

IPMS é que, com o padrão global de mensuração, ele tornará o mercado mais transparente, 

dará maior confiança ao investidor e, consequentemente, mais estabilidade nos investimentos, 

além de reduzir o risco de fraudes. O início de suas operações está previsto para 2014. 

                                                           
7 Parágrafo C6 do IVS 233: “In the absence of directly comparable sales evidence, the value has to be estimated 

using one or more market-based valuation approach” 
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2.4 Escolhas Contábeis em Propriedades para Investimento 

Ao partir da definição do CPC 28 (p. 3), propriedade para investimento “é a 

propriedade (terreno ou edifício – ou parte de edifício – ou ambos) mantida (pelo proprietário 

ou pelo arrendatário em arrendamento financeiro) para auferir aluguel ou para valorização do 

capital ou para ambas [...]”, assume-se que o grande diferencial das propriedades para 

investimento em relação ao imobilizado está nos fluxos de caixa gerados, já que o imobilizado 

afeta o fluxo de caixa indiretamente nas empresas e as propriedades para investimento 

(subgrupo de investimento) diretamente, por meio dos alugueis recebidos.  

O setor de empresas com propriedades para investimento destaca-se ao analisar as 

características das escolhas contábeis, uma vez que o pronunciamento que trata do assunto 

permite a escolha entre o custo histórico e o valor justo, conforme o parágrafo 308 do CPC 28.  

De acordo com Welker (1995), apesar da tentativa de normatização dos reguladores, 

as empresas têm muita discricionariedade nas políticas contábeis, seja com a determinação de 

conteúdo, período e até mesmo a forma de passar informações aos usuários externos. Como 

resultado dessa existência de múltiplos critérios nas normas, os gestores têm a possibilidade 

de escolher o critério contábil, nas alternativas válidas, que melhor atenda a seu interesse de 

divulgação da informação (PAULO, 2006). Cabe lembrar que se trata de uma norma 

internacional e a possibilidade de escolha pode estar relacionada à possibilidade de aplicação 

em maior escala nos países que a adotam, fato que amplia sua adoção.  

Nas discussões do IASB, foi citada a opção de remover a escolha entre os métodos, 

mas a escolha foi mantida por duas razões principais. A primeira foi para os elaboradores das 

demonstrações financeiras adquirirem mais experiência com valor justo, e a segunda para dar 

mais tempo para os países menos desenvolvidos, com mercados incipientes das propriedades, 

amadurecerem a norma (IFRS RED BOOK, 2011).  

O CPC também colocou em audiência pública um edital solicitando sugestões sobre a 

forma de adoção do método de valor justo, indagando se seria adotado concomitantemente ao 

custo histórico ou se o seria a única alternativa da norma, e “todas as respostas que se 

reportaram a essa solicitação foram pela manutenção dos dois métodos, exatamente como na 

                                                           
8 Parágrafo 30 do CPC 28: “Com as exceções indicadas nos itens 32A a 34, a entidade deve escolher como sua 

política contábil ou o método do valor justo nos itens 33 a 55 ou o método do custo no item 56 e deve aplicar 

essa política a todas as suas propriedades para investimento.” 
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Norma Internacional, o que foi acatado pelo CPC”. (CPC 28, RELATÓRIO DA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA, 2009 p. 1)   

Isso pode mostrar que as normas e seus usuários ainda estão em um período de adoção 

e adaptação, caso a única opção fosse o valor justo poderíamos ter mais dificuldades na 

implantação do ISA 40, consequentemente do CPC 28. Devido mudança que o valor justo 

para ativos não financeiros traz para os elaboradores e usuários das informações contábeis. 

Caso essa audiência pública seja feita novamente no futuro é possível que a resposta seja 

diferente, pois os elaboradores e usuários já terão mais “conforto” com o uso do valor justo 

para ativos não financeiros. Além disso a falta de um mercado ativo e líquido, onde possa ser 

calculado e observado o valor justo para as propriedades para investimento, pode ter 

influenciado a permanência dos dois métodos de divulgação.  

 Com base nas características econômicas do setor e na revisão de literatura, elaborei 

hipóteses e suposições para influenciar e explicar as escolhas em propriedades para 

investimentos. Levantei essas hipóteses, em sua maioria, a partir da leitura de trabalhos 

específicos de propriedade para investimento e outros de escolhas contábeis gerais. Nos 

capítulos anteriores, foram estudados os trabalhos clássicos de escolhas contábeis. Desse 

modo, as hipóteses a seguir podem ser mais detalhadas ou até mesmo específicas do setor de 

propriedade para investimento. 

2.4.1 Hipótese da Concentração Acionária 

A concentração acionária está relacionada à dispersão das ações no mercado e 

principalmente a quanto o(s) acionista(s) controlador(es) detêm de participação na empresa. 

Essa hipótese não é tratada diretamente nos trabalhos específicos de escolhas contábeis, ela é 

citada quando os autores falam de escolhas contábeis e conflitos de agência, em que os 

“principais” seriam os acionistas minoritários e os “agentes” os acionistas majoritários que 

estão no controle da companhia, fato comum nas empresas brasileiras de capital aberto, onde, 

muitas vezes, a família fundadora é a principal controladora da companhia. Conforme 

Sancovschi e Matos (2003), a propriedade das empresas se concentra com os acionistas 

controladores participando diretamente da administração da companhia.  

Segundo Coffee Jr. (2005), esses acionistas controladores que administram as 

companhias não dependem de mecanismos internos de controles, como a remuneração 

baseada em opções de ações. Os incentivos para gerenciamento de resultado com altos lucros, 
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visando à maior remuneração variável, são inexistentes, pois os acionistas estão dentro das 

empresas e conseguem monitorar as ações de seus executivos. Isso é diferente em uma 

empresa pulverizada, que tem necessidade da remuneração baseada nas informações contábeis 

e nas opções de ações, além da presença mais intensa de analistas de mercado e auditores. 

Os investidores, no conflito de agência, são tratados como principais que assumem 

riscos residuais ao seu capital investido, e para isso, buscam garantias de que a empresa vai 

crescer (aumentar sua riqueza) e gerar dividendos futuros (WHITE, SONDHI E FRIED, 

2003). Por serem os investidores principalmente acionistas, são os mais interessados no atual 

valor de mercado dos ativos, e esse valor atual deveria ser obtido com o valor justo. 

Na visão de Fields, Lys e Vincent (2001), os gestores podem escolher métodos 

contábeis com interesse próprio, por exemplo: no aumento do preço da ação, antes que 

minoritários executem suas opções. Para Lewellen, Park e Ro (1996), quando as empresas 

oferecem divulgação voluntária, as ações são mais bem valorizadas. Segundo Scott (2003), 

mesmo em situações de mercado eficiente, em que os preços refletem todas as informações 

disponíveis, os acionistas internos têm informações de maior qualidade do que os externos à 

firma. 

Os investidores não controladores podem perceber o valor justo dos ativos da empresa 

quando essa divulga informações atualizadas e de qualidade (EPRA, 2006). Os acionistas e 

investidores controladores estão “teoricamente” inseridos dentro da empresa e têm 

informações privilegiadas, não se limitando às informações contábeis divulgadas ao mercado. 

Com essa relação das informações internas, Carroll, Linsmeier e Petroni (2003) identificam a 

existência de associação significativa entre os preços das ações e seus valor justo. 

De acordo com a teoria de finanças de Stoll (1978), a apresentação voluntária do valor 

justo reduz a assimetria de informação, quando comparada com a divulgação obrigatória do 

valor justo em nota explicativa, por exemplo. 

Portanto, supõe-se que quanto maior a distribuição acionária no mercado, maior é o 

incentivo e a persuasão para adoção do valor justo na mensuração das propriedades para 

investimento na apresentação aos acionistas externos à empresa. Principalmente no caso do 

mercado acionário brasileiro, em que poucas empresas têm todas as ações espalhadas no 
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mercado (free float) e os acionistas controladores/fundadores fazem parte da administração da 

companhia. 

2.4.2 Hipótese da Alavancagem 

A alavancagem está relacionada à quantidade de capital de terceiros em relação ao 

capital dos acionistas, ou seja, o nível de endividamento, com afetação indireta nas cláusulas 

dos acordos de empréstimos. 

Apesar de Fields, Lys e Vincent (2001) não encontrarem evidências para afirmar que 

as escolhas contábeis possam ter alguma relação com a alavancagem, outros trabalhos 

mostram que as empresas optam sim por escolhas que alterem seu grau de alavancagem, com 

melhoras nos resultado e patrimônio líquido (BEATTY E WEBER, 2003; DHALIWAL, 

1988; CAPKUN, CAZAVAN JENY E JEANJEAN, 2008). 

Christensen e Nikolaev (2013), em sua pesquisa com empresas do Reino Unido e da 

Alemanha, constatam que empresas com maior alavancagem preferem a adoção do valor justo 

para sustentar seus índices de alavancagem em patamares menores. Até estudos mais antigos 

como o de Holthausen e Leftwich (1983) observam uma relação positiva entre alavancagem e 

os ganhos obtidos com escolhas contábeis. 

Segundo Christensen e Nikolaev (2013), para considerar a análise da alavancagem, é 

interessante decompor os empréstimos e financiamentos em curto e longo prazo. Os 

empréstimos de longo prazo seriam os mais importantes para a análise, pois, normalmente, os 

valores mais expressivos e relevantes estão nesse tipo de financiamento.  

Supõem os autores (CHRISTENSEN E NIKOLAEV, 2013) que as empresas tenham 

menos propensão a valorizar a valor justo as suas propriedades para investimentos quando 

existe a possibilidade do custo histórico; isso acontece porque elas consideram o valor justo 

uma avaliação com alto grau de julgamento e com pouco conservadorismo. Afirmam ainda 

que a quantidade de uso do valor justo nas propriedades para investimento é maior quando 

comparada com outros ativos não financeiros, supondo que esse maior uso seja pelo fato de as 

propriedades para investimento serem mais líquidas do que outros ativos não financeiros.  

De forma a sustentar esse achado, Cairns et al. (2011) verificam um baixo uso do valor 

justo nas empresas, com exceção das empresas com propriedades para investimento, que 
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apresentam alta adesão ao uso do valor justo associado à liquidez dessas propriedades em 

relação aos demais ativos. 

Ao relacionar escolhas contábeis com alavancagem, Dietrich, Harris e Muller (2001) 

argumentam que, em períodos de crescimento econômico, os gerentes optam por 

precificações que tenham impactos positivos nas reavaliações, para conseguir diminuir o grau 

de alavancagem reportado. Conforme Citron (1992), os empréstimos têm cláusulas restritivas 

de alavancagem. Como alternativa para diminuir essas restrições dos contratos de 

empréstimos, existe a possibilidade de reavaliação dos ativos pelo valor justo (DIETRICH, 

HARRIS E MULLER 2001). 

Analisada a preferência dos credores por um dos métodos, existe divergência. Os 

credores, em suma, são conservadores e preferem o método de custo, que diminuiria a 

quantidade de caixa que poder ser distribuída por dividendos. Contudo, o valor justo 

representa o valor atual dos ativos e é mais eficiente na negociação das cláusulas restritivas 

(WATTS, 2003). A divulgação pelo valor justo poderia ser uma forma de aliviar os custos de 

monitoramento e de contrato para os credores (QUAGLI E AVALLONE, 2010), e por isso, 

sua apresentação no balanço é mais útil do que a divulgação em notas explicativas 

(WHITTINGTON, 2008). 

Segundo Watts e Zimmerman (1986), a presença de cláusulas restritivas nos contratos 

de empréstimos serve de incentivo para que os gestores adotem práticas contábeis para o não 

descumprimento das cláusulas. Quanto maior o custo pela violação da cláusula, maior é o 

incentivo para escolhas contábeis que aumentem o resultado e reduzam a alavancagem.  

Quagli e Avallone (2010), em seu trabalho específico de escolhas contábeis em 

propriedade para investimento, seguem a hipótese de que o conservadorismo (entenda-se usar 

o custo histórico) na contabilidade é um redutor de custos de agência e uma boa proteção para 

os financiadores (WATTS, 2003; QIANG, 2007), fazendo com que a distribuição de caixa por 

meio de dividendos seja menor.  

Na visão de Quagli e Avallone (2010), a correlação entre alavancagem e valor justo 

seria negativa, mas essa hipótese foi refutada de sua pesquisa, indicando que existe correlação 

positiva entre as duas variáveis (valor justo e alavancagem). 
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Outro ponto levantado pelos autores é que os credores, quando financiam as empresas 

de propriedades para investimentos, buscam outras informações no mercado, além das 

informações contábeis, o que não impacta no método adotado pela empresa para avaliação de 

seus ativos, relacionado com a relevância discutida mais adiante neste trabalho.  

Para Christensen e Nikolaev (2013), empresas com divulgação pelo valor justo são 

mais confiáveis para financiar dívidas do que empresas com divulgação pelo custo histórico, 

pois sinalizam o valor de liquidação dos seus ativos para os credores. No entanto, dependendo 

do nível de mensuração do valor justo, o valor de liquidação pode não ser o mesmo. Isso 

ocorre no Brasil com as empresas de propriedade para investimento, que na maioria das 

vezes, adotam o nível 3 do valor justo na mensuração das suas propriedades por não ter 

parâmetros de mercado ativo.  

Portanto, a suposição é que quanto mais alavancada a empresa estiver, maior será o 

incentivo para adoção e divulgação da propriedade para investimento pelo valor justo, 

cumprindo seus debt covenants e melhorando os indicadores de alavancagem, quando 

considerados com o valor justo. 

2.4.3 Hipótese da Assimetria de Informação 

A assimetria informacional está relacionada à quantidade de informação privilegiada 

que o mercado não tem em relação aos gestores da firma e controladores, ou à quantidade de 

informação que a contabilidade não consegue passar ao mercado. Sua principal medida de 

desempenho é a diferença ente o valor contábil do patrimônio líquido e o valor de mercado da 

firma. 

A contabilidade desempenha um papel significativo nas relações contratuais que 

formam a corporação moderna, presumivelmente por mitigar os custos de agência (JENSEN 

E MECKLING, 1976; SMITH E WARNER, 1979; WATTS E ZIMMERMAN, 1986). É 

considerada como forma de comunicação que os gestores têm para disseminar, ao mercado e a 

todos outros usuários, informações privadas e métodos contábeis escolhidos e adotados por 

eles. 

Segundo Fields, Lys e Vincent (2001), escolhas contábeis são mecanismos para os 

“insiders” fornecerem informações da magnitude do risco e dos futuros fluxos de caixa ao 
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mercado. Para Levitt (1998), os gestores fazem escolhas contábeis a fim de satisfazer as 

previsões de lucros dos analistas e evitar a reação negativa de preço.  

Bartov e Bodnar (1996) abordam a questão das escolhas de contábeis pela análise do 

impacto da assimetria de informação, em que o gestor deveria escolher o método que mais 

reduzisse a assimetria de informação entre os participantes do mercado. Quagli e Avallone 

(2010) usam como métrica para assimetria informacional a diferença dos valores de mercado 

com os valores de livro da empresa.  

Como relatam Muller, Riedl e Sellhorn (2008), empresas com maior assimetria de 

informação, os autores usam o bid-ask spreads como proxy, estão mais propensas a utilizar o 

valor justo na divulgação das propriedades para investimento. Para os autores, é a demanda 

dos investidores que orienta a escolha do valor justo. 

O valor justo poderia ser preferido em relação ao custo histórico, por sua maior 

capacidade de divulgação e apresentação de informações aos usuários. Os normatizadores 

usam esse argumento da maior qualidade da informação no atual padrão de contabilidade. 

(BARLEV E HADDAD, 2003; BALL, 2006; DANBOLT E REES, 2008; WHITTINGTON, 

2008). Se existe assimetria de informação, os gestores podem escolher o valor justo com 

vistas a informar claramente o mercado sobre o “verdadeiro” valor da empresa (QUAGLI E 

AVALLONE 2010). 

Alguns estudos (Smith e Watts, 1992; Amir e Lev, 1996) usam a comparação do valor 

de mercado com o valor de livro (contábil) como uma proxy para a assimetria de informações, 

a partir da suposição de que o valor de mercado captura o valor presente das oportunidades de 

crescimento e o valor contábil se aproxima do valor histórico dos ativos existentes. 

Outro fator que pode ser usado para verificar a assimetria de informação é a 

possibilidade da empresa ter ações negociadas no mercado externo. Como discutem Cormier 

et al. (2009), empresas com depositary receipt têm suas demonstrações e resultados 

analisados por um número maior de analistas, o que pode influenciar a qualidade na 

divulgação, relacionando a cobrança ou preocupação das empresas em atenderem aos 

analistas. 

Portanto, como suposição, espera-se que empresas com menor assimetria de 

informação tenham adotado o valor justo na mensuração das propriedades para investimento. 
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A assimetria de informação teria como medida a diferença entre o valor de mercado da 

empresa e seu valor de livro (contábil). Essa comparação pode ser feita nas empresas de 

propriedade para investimento, por seu ativo ser basicamente composto pela PI e ter sua 

mensuração pelo valor justo (valor de mercado) divulgada ao menos nas notas explicativas. 

2.4.4 Hipótese do Custo Político 

O custo político está relacionado ao grau de visibilidade que as empresas alcançam 

perante o mercado e seus participantes. Muitas vezes pode ser prejudicial, pois os reguladores, 

tributadores e concorrentes atuam mais agressivamente nas empresas com maior exposição e 

visibilidade. Ou o custo político pode ser benéfico, ao dar mais liquidez aos papéis da 

companhia e atrair investidores e clientes.  

Na visão de Lang e Lundholm (1993), os níveis de divulgação são associados ao 

tamanho da firma em razão do custo de divulgação. No Brasil, as empresas de propriedades 

para investimento são proprietárias de grandes empreendimentos (shopping centers e edifícios 

comerciais), acarretando grande exposição ao mercado, aos concorrentes e clientes de seus 

shopping centers e salas comerciais. 

Uma grande divulgação de lucros pode resultar em uma maior exposição, com 

possíveis solicitações de transferência de riqueza (KUO 1990). Fields, Lys e Vincent (2001) 

verificam em sua survey que as hipóteses mais comuns são as empresas escolherem algum 

método contábil que reduza ou adie impostos e evite o excesso de regulamentação. 

Na concepção de Quagli e Avallone (2010), quanto maior o tamanho (proxy para custo 

político), menor a probabilidade de se optar pelo valor justo, que é o fator mais importante da 

sua escolha. Um alto nível dos lucros, como ocorre no valor justo (em períodos de 

crescimentos econômicos e inflação), poderia aumentar os custos políticos, em razão da 

visibilidade que a empresa consegue alcançar (HAGERMAN E ZMIJEWSKI, 1979). 

A alternativa do método de custo parece mais eficiente em uma perspectiva contratual, 

pois reduz os custos de agência (causados pela proteção dos credores), a visibilidade política, 

a tributação e os litígios (WATTS, 2003; QIANG, 2007).  

Com uma contabilidade mais conservadora, como no método do custo histórico, os 

custos políticos seriam reduzidos, já que seriam menos constantes as divulgações de altos 
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níveis de lucros, como acontece por valor justo, que dá maior visibilidade à empresa. 

(HAGERMAN E ZMIJEWSKI, 1979; WATTS, 2003).  

Em oposição aos trabalhos anteriores, Lang e Lundholm (1993) relacionam o nível de 

divulgação com o tamanho da empresa, em que se espera que empresas de grande porte 

tenham uma melhor política de divulgação, pela capacidade financeira e técnica, além da 

necessidade imposta pelo mercado. Todavia, Quagli e Avallone (2010) relatam que as 

maiores empresas de propriedade para investimento optaram pelo custo histórico, mesmo com 

a suposição de que o valor justo seria a melhor forma de divulgação.  

Capkun, Cazavan Jeny e Jeanjean (2008) em sua pesquisa, observam que empresas 

pequenas optam por escolhas contábeis que aumentam seu patrimônio líquido. Relatam que a 

existência dessa causalidade reversa é esperada nas empresas menores, e essa é usada para a 

empresa se apresentar mais forte ao mercado e conseguir competir com outras grandes 

empresas. 

Portanto, a suposição é de que exista uma relação entre o tamanho da empresa e sua 

opção pelo método de mensuração da propriedade para investimento, isto é, quanto maior a 

empresa, menor a probabilidade de escolher o valor justo. Cabe lembrar a possibilidade da 

causalidade reversa, em que pequenas empresas optem pelo valor justo para se mostrarem 

maiores. 

2.4.5 Hipótese da Relevância  

A relevância tem como princípio medir qual o real impacto da mensuração da 

propriedade para investimento para os usuários das informações, considerando o mercado 

acionário o principal usuário das empresas de propriedade para investimento. O objetivo é 

identificar quão relevante e material é o valor justo, ou até mesmo se é relevante, a ponto de 

alterar a decisão do usuário.  

Segundo Sancovschi e Matos (2003), a relevância da informação depende da sua 

capacidade de apresentar as consequências econômicas financeiras sobre o patrimônio e 

resultado das empresas. Nesse sentido, adotei a relevância como a utilidade da informação 

apresentada pelo valor justo. 
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Na estrutura conceitual do CPC, capítulo 3, parágrafo 6, o comitê define a informação 

relevante como “[...] aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas 

pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no 

caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração [...]9”.  

Contudo para a relevância fazer sentido, a informação precisa ser material e com 

representação fidedigna. O comitê define a informação material quando “[...] a sua omissão 

ou sua divulgação distorcida (misstating) puder influenciar decisões que os usuários tomam 

com base na informação contábil-financeira acerca de entidade específica que reporta a 

informação [...]”10. Sua representação fidedigna acontece quando a informação é “completa, 

neutra e livre de erro”11.  

No Brasil, a principal fórmula de cálculo do valor justo (fluxo de caixa descontado) 

sofre em cumprir os requisitos da informação fidedigna. Por não ter mercado ativo para as 

propriedades para investimento, acaba adotando as premissas definidas pelos gestores, com 

alto grau de subjetividade, que pode levar à falta de confiabilidade, comprometendo a 

relevância do valor divulgado nas demonstrações financeiras.  

Apesar de ser uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira, a Letônia, um país 

balcânico da antiga União Soviética, também não tem um mercado ativo para as propriedades 

para investimentos, mas a sua norma contábil (similar ao IAS 40) não permite a avaliação 

pelo valor justo se o método de cálculo for o fluxo de caixa descontado.  

Outra característica da norma nesse país balcânico é que, além da mensuração pelo 

valor justo e custo histórico, permite a mensuração da propriedade pelo método de 

reavaliação. Esse método consiste basicamente em reavaliar a propriedade pelo valor justo, 

mas descontar com uma depreciação apropriada. Com as reavaliações positivas, esse aumento 

é reconhecido na conta propriedade para investimento e a contrapartida fica no patrimônio 

líquido, em uma conta de reserva de reavaliação. Quando a reavaliação for negativa, a 

                                                           
9 CPC 00 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Relatório Contábil-Financeiro - CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL – Parágrafo QC6. 
10 CPC 00 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Relatório Contábil-Financeiro - CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL – Parágrafo QC11. 
11 CPC 00 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Relatório Contábil-Financeiro - CAPÍTULO 3: CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL – Parágrafo QC12. 
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contrapartida passiva é no resultado do período (BÛMANE e KASALEY, 2012), fato que 

indica um conservadorismo no reconhecimento de resultados que ainda não são caixa. 

No quesito relevância, Dietrich, Harris e Muller (2001) estudam a confiança sobre o 

uso do valor justo nas propriedades para investimento, debatendo sobre a adoção do valor 

corrente, que por eles é tratado como forma potencial de aumentar a relevância das 

informações contábeis. Contudo, não descartam que a avaliação pelo custo histórico é menos 

propensas aos critérios subjetivos da gestão, quando comparado ao valor justo.  

Sobre a relevância das propriedades para investimento, Bengtsson (2008) investiga as 

implicações do IAS 40 para empresas suecas de propriedade para investimento, no quesito de 

sua informação contábil. Relata que o reconhecimento de ganhos e perdas não realizados 

provenientes de alterações no valor justo das propriedades para investimento tem aumentado a 

volatilidade dos preços das empresas afetadas. Sua conclusão é que a IAS 40 aumentou a 

relevância dos dados contábeis das empresas suecas de propriedade para investimento. O 

autor investiga ainda a hipótese de gerenciamento de resultado, que também é defendida neste 

trabalho no tópico de efeitos no resultado.  

Assim como Bengtsson (2008), Dietrich, Harris e Muller (2001) estudam a 

confiabilidade e relevância das avaliações pelo valor justo das propriedades para investimento 

no Reino Unido, identificando que as estimativas de valor justo são consideravelmente menos 

tendenciosas e mais precisas do preço de venda do que aquelas feitas pelo custo histórico. 

Evidenciam que as avaliações conduzidas por avaliadores externos resultam em estimativas 

contábeis relativamente mais confiáveis, ou seja, com menos viés da manipulação gerencial, 

que comprometem a confiabilidade e, consequentemente, a relevância da informação 

divulgada.  

Uma ressalva deve ser apresentada ao trabalho citado anteriormente: a pesquisa foi 

feita com empresas do Reino Unido, que já adotava o valor justo para ativos não financeiros 

antes do IFRS. Possivelmente, isso explica os resultados encontrados pelos autores, quando 

afirmam que as estimativas pelo valor justo são menos tendenciosas do que pelo custo 

histórico, pois existe um mercado consolidado e profissionais com experiência no tema. 

Niu (2007), em sua pesquisa empírica com empresas de Hong Kong, mostra que as 

variações de valor justo de propriedades de investimento, apresentadas nas demonstrações 
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financeiras, proporcionam informação relevante aos investidores na avaliação das empresas 

do setor imobiliário. Segundo o autor, essas informações são mais oportunas sobre os ganhos 

econômicos e perdas das empresas. 

Sobre os efeitos da relevância, Edelstein, Fortin e Tsang (2012) compartilham que o 

IFRS nas empresas de propriedade para investimento permite ignorar despesas de depreciação 

(fato relevante, em virtude de as empresas terem o ativo composto basicamente pela 

propriedade) e reconhecer ganhos ou perdas ainda não realizados no resultado do exercício. 

Essas mudanças nos resultados impactam diretamente em vários indicadores de performance. 

Na pesquisa com as empresas de propriedade para investimento, os autores relatam que o 

ganho com valor justo representa mais de 50% do lucro obtido pelas empresas. 

Ao relacionar a relevância com as necessidades dos usuários, Muller, Riedl e Sellhorn 

(2008) constatam que as empresas europeias são mais propensas a escolher o modelo do valor 

justo em relação ao modelo de custo, para medir propriedades para investimento quando o 

mercado imobiliário em que operam tem maior liquidez. 

Portanto, com a suposição de que o valor justo é feito com critérios claros, objetivos e 

respeita as características qualitativas fundamentais da materialidade e representação 

fidedigna, a hipótese da relevância é de que ele (valor justo) pode apresentar uma diferença 

significativa na forma de avaliação dos usuários, quando comparado com o custo histórico, e 

essa diferença pode acabar afetando as tomadas de decisões. 

2.4.6 Hipótese dos Efeitos no Resultado 

A opção por um dos métodos tem efeitos nos resultados e pode ser explicada pelo 

gerenciamento de resultado e oportunismos dos gestores, isto é, a expectativa de que o gestor 

vai escolher o método contábil que maximize sua utilidade, a qual pode estar relacionada a 

uma maior remuneração variável ou até mesmo a uma suavização dos resultados.  

De acordo com a teoria da agência, as expectativas são que os agentes façam escolhas 

que aumentem o resultado da firma, com o intuito de impactar positivamente na sua 

remuneração variável. Todavia, existe no gerenciamento de resultado a hipótese 

informacional, em que o gestor pode adotar escolhas que possam sinalizar melhor a situação 

econômica da empresa (JENSEN E MECKLING, 1976). 
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Conforme Watts e Zimmerman (1990), o gerenciamento de resultados ocorre quando 

os gerentes exercem seu poder discricionário sobre os números contábeis, com ou sem 

restrições. Segundo Paulo (2007), o gerenciamento e o uso das informações contábeis com 

intuito de distorcer é um dos temas mais abordados na literatura internacional.  

Nesse cenário, Sancovschi e Matos (2003, p. 155) citam que “a escolha de 

procedimentos contábeis com o propósito explícito de cumprir objetivos de lucro, por 

distorcer a realidade, é tida como desvio de conduta em qualquer parte do mundo civilizado”, 

e destacam que as consequências da distorção dependem da importância da demonstração 

financeira no ambiente institucional e dos efeitos causados nos atores do mercado.  

Para Holthausen (1990) e Fields, Lys e Vincent (2001), oportunismo gerencial é 

motivo típico do tema de escolhas contábeis. Quando uma empresa está escolhendo entre 

custo e valor justo, o comportamento oportunista é demonstrado pelas práticas de suavização 

das receitas. (BARTH, ELLIOT E FINN, 1999; HEFLIN, KWON E WILD, 2002; 

GRAHAM, CAMPBELL E SHIVA, 2005) 

Assim como os autores anteriores, Quagli e Avallone (2010) supõem e comprovam em 

seu trabalho que existe uma correlação entre o valor justo e o gerenciamento de resultado de 

forma oportunista. Zhang e Tsang (2013, p. 4) observam uma associação entre a adoção do 

valor justo com sua proxy de gerenciamento de resultado, ao relatarem que:  

[...] empresas não estão adotando o modelo do valor justo para fornecer 

informações relevantes mais transparente com maior valor para os 

investidores e intenção de melhorar a qualidade dos relatórios financeiros. 

Em vez disso, as empresas optam por utilizar o valor justo das propriedades 

de investimento puramente para fins de manipulação e para fazer uso da 

flexibilidade permitida na estimativa do valor justo.12 

Ainda para os autores, as empresas chinesas de propriedade para investimento 

(amostra da sua pesquisa) escolhem o valor justo para gerenciar seus lucros e “enganar” seus 

investidores. Assim como esses autores, Chen (2011), em seu trabalho, estuda as empresas 

chinesas de propriedades para investimento e afirma que as que optaram pelo valor justo na 

mensuração das suas propriedades para investimentos estão mais propensas a gerenciar seus 

                                                           
12[…] firms are not adopting the fair value model to provide more transparent and value relevant information to 

investors with the intention of improving financial reporting quality. Instead, firms choose to report fair values 

for investment properties purely for manipulative purposes to make use of the flexibility allowed in fair value 

estimation. 
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lucros. Indica ainda, através de regressões estatísticas, que o valor justo divulgado pelas 

empresas de valor justo tem menos relevância do que o custo histórico. 

Na visão de Murcia e Borba (2005), o gerenciamento de resultado não deve ser 

confundido com fraude, por se tratar da manipulação do resultado com escolhas contábeis 

permitidas nas normas e nos princípios contábeis. 

Trueman e Titman (1988) examinam a suavização de ganhos e demonstram que a 

suavização reduz a volatilidade, ou seja, a probabilidade estimada de falência pelos credores, 

clientes, trabalhadores e fornecedores.  

Bartov (1993) fornece evidências empíricas de que gestores gerenciam a suavização 

do resultado sempre relacionada ao interesse do momento, como na venda de ativos de longa 

duração e investimentos realizados pelo seu custo histórico. O autor ainda investiga que os 

gestores manipulam os lucros divulgados pelo calendário de vendas de bens duráveis e 

investimentos, com utilização do princípio de custo de aquisição, subjacente à avaliação 

contábil dos ativos. Porém, aponta que um modelo do valor justo é vulnerável a manipulações 

de lucros, porque o lucro líquido é materialmente afetado pela opinião dos administradores 

sobre os valor justo dos ativos envolvidos. 

Uma forma de gerenciamento indicada nos resultados de Dietrich, Harris e Muller 

(2001) mostra que as estimativas do valor justo das propriedades são utilizadas por empresas 

do Reino Unido para melhorar o lucro antes de emissão de dívida ou para suavizar resultados 

divulgados. Como apontam Devalle e Rizzato (2011), o valor justo das propriedades para 

investimento tem um duplo efeito nos resultados, causado pela receita da valorização e o não 

reconhecimento das depreciações. 

Para Penman (2007), as normas de contabilidade deixam o gestor com poder 

discricionário para escolha do método e de como ele será aplicado, com possibilidade de 

espaços para “manobras” da gestão em manipular lucros e valores de ativos, visando a 

alcançar uma melhor visão do desempenho da empresa, conseguir um bônus ou atingir o 

orçamento alvo.  

Segundo Healy e Wahlen (1999), as razões para manipular o lucro são: não violar as 

cláusulas restritivas nos contratos de empréstimos, maximizar o bônus e evitar a 

regulamentação, razões essas que se relacionam também às hipóteses de alavancagem e custo 
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político. De acordo com Ball, Robin e Wu (2003), a qualidade dos relatórios financeiros 

contábeis está mais relacionada aos incentivos concedidos aos elaboradores do que à 

qualidade das normas contábeis. 

Na concepção de Sancovschi e Matos (2003), no Brasil, a maior parte das empresas 

têm concentração de propriedade e os acionistas fazem parte da administração da companhia, 

com isso, os incentivos na adoção de práticas contábeis relacionadas com melhoras no lucro 

são menores. Isso não significa que são inexistentes; são apenas menos explícitos para os 

participantes do mercado do que quando comparados com o mercado nos EUA.  

Portanto, a suposição para os efeitos nos resultados é que as empresas que optam pelo 

custo histórico possam utilizar o método de mensuração como forma de suavização dos 

resultados, e as que adotam o valor justo tenham optado pelo método por influência de uma 

maior remuneração variável ao gestor e/ou têm a intenção de melhorar o resultado.  

Espera-se que a adoção do valor justo no gerenciamento de resultado da propriedade 

para investimento esteja relacionada à falta de mercado ativo na mensuração da propriedade, 

com o uso de estimativas subjetivas dos gestores e administradores. 

2.4.7 Hipótese da Mudança do Status Quo 

O status quo, do latim, significa o atual estado em que o indivíduo se encontra. Para 

isso, parte-se da premissa que, antes da adoção do IFRS, a propriedade para investimento era 

tratada como ativo imobilizado e esse, consequentemente, mensurado ao custo histórico. 

Desse modo, pode-se prever que o status quo do gestor seja alcançado, quando ele avalia a 

propriedade para investimento pelo custo histórico, que mantém o mesmo tratamento do 

imobilizado (sem reavaliações, com depreciação linear e testes de impairment). 

Apesar da busca na literatura, não encontrei nenhum trabalho que relacionasse 

diretamente a mudança no status quo com escolhas contábeis em propriedades para 

investimento. Apenas o trabalho de Edelstein, Fortin e Tsang (2012), afirma que a opção da 

contabilidade com o uso de valor justo para ativos imobiliários alterou drasticamente os 

relatórios financeiros para o setor imobiliário. Isso indica que a adoção do IFRS representa 

uma mudança sem precedentes para os relatórios financeiros em todo o mundo. Com isso, as 

empresas imobiliárias internacionais foram obrigadas a se adaptar às novas exigências de 
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relatórios com o IFRS. Portanto, nessa hipótese, abordei trabalhos que não relacionam 

diretamente propriedades para investimento ao status quo.  

No mesmo sentido desses autores, Devalle e Rizzato (2011) mostram a adoção do 

valor justo nas propriedades para investimentos nas cinco bolsas de valores mais importantes 

da Europa (Frankfurt, Milão, Madri, Londres e Paris). Constatam, dentro de uma amostra de 

250 empresas, que mais de 80% optaram pelo custo histórico. A baixa adesão é explicada pelo 

fato de que, antes da adoção do IFRS, esses países, exceto o Reino Unido, não tinham a 

cultura do uso de valor justo para ativos não financeiros.  

 Lourenço e Curto (2010) abordam o tema de escolhas contábeis com status quo em 

joint ventures, quando defendem que o elaborador da demonstração contábil teria uma 

tendência de não alterar a forma de divulgação, por trazer maiores custos e tirá-lo de uma 

possível “zona de conforto”.  

Aledo, García-Martínez e Diazaraque (2009), ao tratarem das escolhas contábeis na 

adoção inicial do IFRS, identificam que as empresas tiveram uma tendência a adotar normas 

que minimizassem os impactos do IFRS. Da mesma forma, as empresas francesas da pesquisa 

de Capkun, Cazavan Jeny e Jeanjean (2008) buscaram minimizar os impactos do IFRS. 

Em razão da cultura conservadora do profissional contábil brasileiro e de sua possível 

aversão ao novo, já que ele supostamente está em uma “zona de conforto”, incluí a hipótese 

da mudança do status quo como mais uma alternativa para explicar as escolhas contábeis em 

propriedade para investimento. 

Conforme Zhang e Tsang (2013), o IFRS necessita de um mercado maduro, do 

desenvolvimento do sistema de governança e de relatórios de qualidade. A pesquisa dos 

autores foi no mercado chinês, considerado por eles emergente; assim, as estimativas de valor 

justo não se tornam tão confiáveis com a baixa regulação e governança apresentada em seu 

mercado. O Brasil é um país emergente e sofre com a mesma carência apresentada pelos 

autores, fato que aumenta o incentivo para a não mensuração pelo valor justo. 

Portanto, a suposição é que o contador ou elaborador da demonstração financeira é 

conservador, adverso a mudanças (que o tiraram de sua “zona de conforto”) e utiliza a opção 

do custo histórico na mensuração da propriedade para investimento para manter seu estado, 

que já estava consolidado quando tratava a propriedade como imobilizado.  
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2.4.8 Abordagem Nacional 

No Brasil, existem trabalhos relacionados com o tema de escolhas contábeis nas 

propriedades para investimento. Apesar do tema ser recente no país (após o IFRS, a lei 

11.638/07), já foi abordado por autores nacionais, que aparentemente, não apresentam uma 

abordagem qualitativa, exploratória e profunda como a que adotei no presente trabalho. Nesta 

seção, apresento alguns trabalhos nacionais encontrados sobre o tema em questão. 

Freri e Salotti (2013) fazem uma comparação qualitativa e descritiva com os requisitos 

de divulgação do CPC 28, em 6 empresas brasileiras de capital aberto que são administradoras 

de shoppings centers. Apesar dos autores não informarem os nomes das companhias, 

concluem que as empresas não são consideradas totalmente ruins nas divulgações e 

questionam a comparabilidade das empresas brasileiras. O trabalho, ainda inicial, carece de 

mais informações e dados para sustentar seu achado, mas aponta que as empresas necessitam 

melhorar a divulgação das suas propriedades para investimento. 

Da mesma forma incipiente, Pereira (2013) replica o trabalho de Quagli e Avallone 

(2010), tentando encontrar os determinantes das escolhas do valor justo nas propriedades para 

investimento das empresas brasileiras. Com um enfoque totalmente positivista e regressões 

numéricas, explora as escolhas em 36 empresas brasileiras que continham alguma propriedade 

para investimento, não se preocupando com o setor de atuação e/ou percentual (relevância) da 

propriedade sobre o ativo total das empresas. Pereira (2013) conclui que a variável que 

explica o valor justo é o tamanho da empresa. 

Campos, Cunha e Queiroz (2012) abordam duas empresas que têm propriedade para 

investimento, a JHSF e a PDG Realty. Assim como em Freri e Saloti (2013), tentam, de forma 

descritiva, apresentar como as empresas estão demonstrando suas propriedades para 

investimento nas demonstrações financeiras. 

Todavia, assim como em Pereira (2013), a pesquisa de Campos, Cunha e Queiroz 

(2012) apresenta falhas na seleção da amostra, já que o valor do ativo, propriedade para 

investimento, na PDG Realty é inexpressivo em relação ao ativo total, e no balanço de 

31/12/2012, sequer estava presente. Campos, Cunha e Queiroz (2012) concluem que as duas 

empresas estudadas já estão adotando o CPC e cumprem as divulgações necessárias, 

diferentemente de Freri e Salotti (2013), as autoras não indicam que os relatórios ainda 

carecem de melhores informações. 
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Batista, Prado e Bonoli (2012), da mesma forma que alguns autores anteriores (ex. 

FRERI; SALOTTI 2013; PEREIRA 2013), não se aprofundam com as características da 

amostra selecionada, ao avaliarem 65 empresas de setores totalmente distintos e valores 

inexpressivos da propriedade para investimento na maioria das empresas. Até mesmo o 

resultado encontrado no trabalho mostra a existência da possível falha na seleção da amostra, 

pois, nos testes não paramétricos, apenas a variável “propriedade para investimento sobre 

ativo total” foi significativa na explicação da escolha pelo valor justo.  

Contudo, Batista et al. (2013), em outro trabalho apenas descritivo, abordam empresas 

brasileiras que são genuínas exploradoras de propriedade para investimento, apontando as 

falhas e carência na divulgação do valor justo e na sua metodologia de cálculo. 

Andrade, Silva e Malaquias (2013), com a mesma falha de seleção da amostra, fizeram 

um trabalho quantitativo com análise multivariada para tentar encontrar os fatores das 

escolhas contábeis nas propriedades para investimentos. Entretanto, em seus resultados, 

nenhuma das variáveis foi significativa a ponto de explicar a escolha. Como o período de 

análise foram os anos de 2009 e 2010, pode haver carências na divulgação da propriedade 

para investimento, pois foi o primeiro período de divulgação dessa conta nas demonstrações 

de contábeis. 

Costa e Silva (2012), em seu estudo, buscam entender o que afetou as empresas a 

adotar um dos métodos na mensuração das propriedades para investimento, encontrando que 

apenas a receita líquida das empresas é estatisticamente significante para explicar o método 

escolhido na mensuração. Abordam ainda o tema de forma quantitativa, apesar de nem todas 

serem exploradoras de propriedades para investimento e não serem do mesmo setor. 

Silva e Costa (2013) também estudam o tema de valor justo, mas seu enfoque é a 

relevância do método na mensuração de propriedades para investimentos, ativos biológicos e 

instrumentos financeiros, todos comparados com os preços das ações das companhias que 

detinham esses ativos. Constaram que os efeitos (em média) da variação do valor justo das 

propriedades para investimentos e ativos biológicos contribuem para o aumento do lucro das 

empresas brasileiras que detêm esses ativos. 

Rodrigues (2013), apesar de sua origem ibérica, publica um artigo na revista do 

programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No 
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artigo, a autora explora o conceito de propriedade para investimento, se atendo as 

características técnicas do pronunciamento português (IFRS) sobre a propriedade para 

investimento NCRF 11, não se aprofundado na temática das motivações das escolhas 

contábeis. A autora discute a relação das propriedades que são destinadas a gerar renda 

“retribuição recebida pela cedência do gozo temporário” e as propriedades que são para 

valorização de capital “acréscimo de valor no imóvel por motivos variados...” (RODRIGUES, 

2013 p. 7) 

Segundo Rodrigues (2013), o objeto social da empresa deveria ser levado em conta 

para a classificação das propriedades para investimentos. Se o objeto social da empresa for o 

de renda (empresa exploradora de aluguel) ela deve considerar a propriedade para 

investimento pelo custo histórico. Já se o objeto social da empresa for fora do setor 

imobiliário, as propriedades que estão sendo usadas para valorização deveriam ser 

classificadas pelo valor justo.  

Apesar de autora não especificar em seu trabalho que se trata de uma diferença no 

modelo de negócio das empresas, acredito que possa ser um forte indício para uma 

diferenciação no modelo. As empresas exploradoras de aluguel conseguem atingir suas 

expectativas e necessidades com o custos histórico e as empresas que estão “especulando” 

com as propriedades para investimento conseguem seu objetivo com o valor justo (valor de 

mercado) representar melhor a intenção de ter a propriedade. 

Outros trabalhos ainda iniciais são os de Martins, Pinto e Alcoforado (2012) e Pinto, 

Martins e Alcoforado (2013), que também contribuem com a literatura nacional como 

trabalhos completares que exploram as escolhas contábeis em empresas genuinamente 

exploradoras de propriedades para investimento. Nesses trabalhos, os autores fazem 

suposições das escolhas, com base em estatísticas descritivas. A inovação por eles alcançada é 

que, além dos dados financeiros, apresentam dados não financeiros do formulário de 

referência e sites das empresas, dando um viés mais qualitativo nas suposições das escolhas 

contábeis. 

No próximo quadro, apresento um resumo dos trabalhos nacionais encontrados e 

anteriormente citados sobre o tema de propriedades para investimento: 
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Quadro 2 Trabalhos Nacionais com a Temática de Propriedades para Investimentos  

Autor 

Trabalho sobre 

Escolhas 

contábeis? 

Metodologia Conclusão 

Andrade, Silva e 

Malaquias (2013)  
Sim 

Quantitativa; Análise  

Multivariada 
Nenhuma variável explica a escolha 

Batista, Prado e 

Bonoli (2012) 
Sim 

Quantitativa; Análise  

Multivariada 

Tamanho da propriedade explica a 

adoção pelo valor justo 

Batista et al. (2013)  Não 
Qualitativa; Descritiva; 

Observação 

Falha na divulgação da metodologia de 

cálculo do valor justo 

Campos, Cunha e 

Queiroz (2012) 
Não 

Qualitativa; Descritiva; 

Observação 
Empresas estão cumprindo o CPC 

Costa e Silva 

(2012) 
Sim 

Quantitativa; Análise  

Multivariada 

Receita líquida explica a adoção do 

valor justo 

Freri e Salotti 

(2013) 
Não 

Qualitativa; Descritiva; 

Observação 

Empresas têm que melhorar o método 

de divulgação da PI 

Martins, Pinto e 

Alcoforado (2012) 
Sim Qualitativa; Descritiva 

Aponta hipóteses possíveis 

explicadores das escolhas contábeis 

Pereira (2013) Sim 
Quantitativa; Análise  

Multivariada 

Tamanho da empresa explica a adoção 

do valor justo 

Pinto, Martins e 

Alcoforado (2013) 
Sim Qualitativa; Descritiva 

Aponta hipóteses e possíveis 

explicadores das escolhas contábeis 

Rodrigues (2013) Não Qualitativa; Descritiva 

Empresa imobiliária (aluguel) – custo 

histórico. Empresa não imobiliárias – 

valor justo. Possível modelo de 

negócio.  

Silva e Costa 

(2013) 
Não 

Quantitativa; Análise  

Multivariada 

Efeitos do valor justo afetam 

positivamente os lucros 

Fonte: Autor 

Este trabalho se diferencia de outros trabalhos nacionais e internacionais por abordar o 

tema de escolhas contábeis em empresas que são genuínas exploradoras de propriedades para 

investimentos. Além disso, adotei um enfoque qualitativo de entrevistas semiestruturadas (ver 

cap. 3. Procedimentos Metodológicos) para entender o que motivou essa escolha.  

Nesse enfoque qualitativo de entrevistas, entrevistei duas grandes empresas da seleção, 

analistas de mercado e o auditor dessas empresas, alcançando resultados não apresentados nos 

outros trabalhos nacionais como o principal explicador da escolha que é o modelo de negócio, 

que está relacionado como as empresas conseguem ser competitivas e lucrativas com as suas 

diferentes estratégias organizacionais e administrativas para agregar e criar valor nos seus 

produtos, atendendo seus clientes e usuários com suas necessidades específicas. 

Esses resultados dificilmente conseguiriam ser alcançados com análises quantitativas e 

estatísticas elaboradas. 
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2.4.9 Resumo das Hipóteses 

A seguir, apresento um quadro de resumo com todas as hipóteses levantadas nas 

escolhas das propriedades para investimento, com suas suposições e métricas. Essas hipóteses 

que apresentei foram testadas nos dados contábeis e não contábeis divulgados pelas empresas. 

Ademais, entrevistei profissionais do setor de propriedades para investimento, e os resultados 

estão apresentados no tópico 4.4 deste trabalho. 

Quadro 3 Suposições e Métricas 

Hipótese Suposição Métrica 

Concentração Acionária 

Quanto maior a distribuição acionária no 

mercado, maior é o incentivo e a persuasão 

para adoção do valor justo. 

% dos Acionistas Controladores; 

Políticas e Retornos dos 

Dividendos 

Alavancagem 

Quanto mais alavancada a empresa estiver, 

maior será o incentivo para adoção do valor 

justo. 

Passivo Oneroso sobre o 

Patrimônio Líquido; Valores das 

Dívidas 

Assimetria de Informação 
Empresas com menor assimetria de informação 

tenham adotado o valor justo. 

Diferença entre Valor de 

Mercado e Contábil da empresa 

Custo Político 
Quanto maior a empresa, menor seria a 

probabilidade de escolher o valor justo. 

Tamanho total dos Ativos; ALB; 

Qtd. De Imóveis; Provisões 

Judiciais; Honorários da 

Auditoria; Agências de Rating 

Relevância 
Valor justo pode apresentar uma diferença 

significativa na avaliação dos usuários. 

Diferença contábil entre o valor 

justo e o custo Histórico;  

Efeitos no Resultado  

Empresas que optam pelo custo histórico estão 

com a intenção de suavizar os resultados. As 

que adotam o valor justo, pode ser por 

influência de uma maior remuneração variável 

do gestor e melhoria nos resultados. 

Volatilidade e Variância dos 

lucros quando adotado o Valor 

Justo; Percentual variável da 

remuneração; Lucro no custo 

histórico. 

Mudança do Status Quo 
Aversão à mudança para o valor justo, que tira 

do estado de conforto. 

Nível de aversão a mudanças; 

Quantidade de empresas que já 

adotaram o valor justo.  

ABL – Área Bruta Locável  

Fonte: Autor 

Edelstein, Fortin e Tsang (2012 p.4) apresentam uma conclusão relevante para a 

escolha de um dos métodos:  

A escolha do modelo do valor justo em relação ao modelo de custo tem prós 

e contras. Em mercados imobiliários crescente, pode ser benéfico para as 

empresas imobiliárias adotar o modelo do valor justo, a fim de relatar os 

ganhos não realizados na demonstração de resultados. É claro, os ganhos e 

perdas não realizados podem ser substanciais, em relação à renda e outros de 
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uma empresa imobiliária. No resultado, isso pode levar a volatilidade de 

renda com valores imobiliários que podem variar com as condições de 

mercado. Assim, os gestores podem sentir que não é benéfico incluir os 

ganhos e perdas não realizados no lucro líquido, e podem continuar a utilizar 

o modelo de custo na contabilização de propriedades para investimento, com 

a informação do valor justo enfatizada e deixada para as notas explicativas 

às demonstrações financeiras.13 
 

 

2.5 Modelo de Negócio  

Uma das maiores contribuições que alcancei com esse trabalho foi a percepção e 

identificação da diferença nos modelos de negócios das empresas estudadas. Nesta sub seção 

da fundamentação teórica discorro sucintamente sobre as definições de alguns trabalhos sobre 

modelo de negócio, pois o objetivo do meu trabalho não é estudar o conceito do modelo de 

negócio e sim entender as escolhas contábeis nas empresas “genuínas” exploradoras de 

propriedade para investimento, mas a principal explicação da escolha é a diferença no modelo 

de negócio então essa seção é importante para o trabalho.  

O modelo nesse estudo tem relação com as algumas características das empresas, 

onde as que estão dispersas acionariamente e são provenientes do mercado financeiro têm 

maiores necessidades de resultados rápidos, além de alta prestação de contas para os seus 

acionistas, que são basicamente fundos de investimentos internacionais. Esses fundos, por 

estarem na Europa e EUA, estão acostumados com a forma de divulgação pelo valor justo, 

pois lá existe mercado ativo para as propriedades. Com essa necessidade de rápido 

desenvolvimento, as empresas normalmente adquirem os empreendimentos em operação e 

buscam atender às classes C e D, que estão crescendo exponencialmente no Brasil.  

As empresas que têm o fundador como controlador não estão dispersas no mercado 

acionário e suas estratégias e ações estão pautadas na “visualização” do “dono”; constroem 

os empreendimentos com as características almejadas, no local planejado e atendem às 

classes A e B. Pelo fato dos controladores e fundadores estarem na administração do negócio, 

o valor justo é muito mais útil na “visualização” e “percepção” dos donos do que na 

divulgação em demonstração financeira.  

                                                           
13 “The choice of the fair value model versus the cost model has pros and cons. In upward buoyant real estate 

markets, it might be beneficial for real estate companies to adopt the fair value model in order to report 

unrealized gains on the income statement. Of course, unrealized gains and losses can be substantial, relative to 

a real estate company’s rental and other income. As a result, this may lead to income volatility as real estate 

values fluctuate with market conditions. Thus, managers may feel that it is not beneficial to include unrealized 

gains and losses in net income, and may continue to employ the cost model in accounting for investment 

properties, with fair value information de-emphasized and relegated to the notes to the financial statements.”   
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Esses fatos mostram a diferenciação do modelo de negócio nas empresas de 

propriedades para investimento, cuja expressão “business model” teve sua origem com 

Drucker (1954), mas apenas na última década ganhou expressão e visibilidade sendo até 

mesmo “jargão” nos negócios por um tempo. (CASADESUS-MASANELL E RICART, 

2010) 

Drucker (1954) define um bom modelo de negócio como: aquele que consegue 

responder aos questionamentos de quem é o cliente do negócio e o que aquela organização 

agrega valor para ele. No caso das empresas brasileiras de propriedades para investimento 

essa diferenciação de clientes é clara enquanto algumas atendem as classes altas de sociedades 

(A e B) outras empresas têm empreendimentos para as classes emergentes (C e D) que estão 

em expansão. 

Para Magretta (2002) os modelos de negócios são "histórias” que explicam como as 

empresas funcionam. Segundo a autora além de responder as perguntas clássicas de Drucker 

(1954) o modelo também deve responder a: “Como podemos ganhar dinheiro neste negócio? 

Qual é a lógica econômica subjacente que explica como entregar valor aos clientes a um custo 

adequado?”14 (MAGRETTA, 2002 P. 4) 

O modelo de negócio de cada empresa é sua organização e forma (racionalidade) de 

conseguir criar, capturar e entregar valor aos seus usuários (clientes externos e internos). 

(GRANDO, 2011). 

Para Timmers (1998) o modelo de negócio é visto como uma “arquitetura” de 

serviços, de produtos e informações, incluindo ai vários benefícios trazidos para todos as 

atores (stakeholders) do negócio. Já para Amit & Zott (2001, p. 511) o modelo de negócio 

descreve “o conteúdo, a estrutura e controle de transações projetadas, de modo a criar valor 

através da exploração de oportunidades do negócio.”15 

Chesbrough e Rosenbloom (2002) abordando o tema com enfoque econômico 

descrevem que o modelo de negócio é a lógica heurística que liga o potencial técnico de 

realizações das atividades nas organizações com a criação de valor econômico dos produtos 

(bens ou serviços) por ela entregues. 
                                                           
14 “How do we make money in this business? What is the underlying economic logic that explains how we can 

deliver value to customers at an appropriate cost?” 
15 “the content, structure, and governance of transactions designed so as to create value through the exploitation 

of business opportunities” 
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Para Keen e Qureshi (2006) o modelo de negócio é importante por definir os axiomas 

que as estratégias são estabelecidas. Segundos os autores, essa estratégias baseada no modelo 

de negócio são utilizadas para alcançar a vantagem competitiva, sendo o modelo de negócio o 

responsável por definir o que inovar e a estratégia responsável por apontar como inovar. 

Morris, Schindehutte e Allen (2005) dividem o modelo de negócio das organizações 

em 3 níveis: 

 Econômico: foco na obtenção de lucro. 

 Operacional: foco nos processos internos de produção e na geração de valor ao 

produto ou serviço.  

 Estratégico: alta direção buscando vantagens competitivas e sustentabilidade 

na geração de lucro (econômico) com a geração de valor (operacional). 

Segundo os autores (p. 727) o um modelo de negócio é uma “representação concisa de 

como um conjunto inter-relacionado de variáveis de decisão nas áreas de estratégia de risco, 

arquitetura e economia são dirigidas a criar vantagem competitiva sustentável em mercados 

definidos. ”16 

Betz (2002) afirma que o modelo de negócio deve identificar como o negócio 

consegue ser lucrativo gerando caixa para seu proprietário, o autor defende a estratégia de 

Churchman (1972) que indica como as entradas de recurso (materiais e mão de obra) se 

transformam em saídas (produtos) de valor agregado para seus clientes. 

Assim como autores anteriores Casadesus-Masanell e Ricart (2010) afirmam que a 

lógica do modelo de negócio para as empresas deve ser a forma como ele funciona e como ele 

cria valor para os seus stakeholders. Os autores defendem que um modelo de negócio é um 

reflexo das estratégias adotadas pela empresa.   

Para Johnson, Christensen e Kagermann (2008) os modelos de negócio são composto 

por quatro elementos interligados, que em conjunto, criam e entregam valor. Sendo esses 

elementos: proposta de valor ao cliente, a fórmula do lucro, os principais recursos e processos 

chave. 

                                                           
16 “concise representation of how an interrelated set of decision variables in the areas of venture strategy, 

architecture, and economics are addressed to create sustainable competitive advantage in defined markets” 
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Enfim, tentando capturar a essência das diversas citações e menções da bibliografia 

sobre modelo de negócios, parto do pressuposto de que modelo de negócios seja um conjunto 

atividades e estratégias que as empresas adotam para se diferenciar, atender as necessidades e 

criar valor para seus usuários. Sendo usuários participantes internos (acionistas controladores 

e administradores) ou participantes externos (acionistas não controladores e clientes). 

Ao longo da pesquisa aponto as diferenças dos modelo de negócios das empresas 

“genuínas” exploradoras de propriedade para investimento, pois essas empresas adotam 

diferentes alternativas conseguir ter vantagem competitiva, serem lucrativas e agregarem 

valor aos seus stakeholders (principalmente seus clientes e acionistas) atendendo ai as suas 

necessidades específicas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Justificativa do Procedimento Adotado 

Neste trabalho, fiz uma pesquisa qualitativa empírica, utilizando dados secundários e 

estudos de caso comparativos em duas17 principais empresas brasileiras de capital aberto com 

propriedades para investimento (uma optante pelo valor justo na mensuração e a outra pelo 

custo histórico).  

Entrevistei o auditor (comum às duas empresas), analistas internos, analistas de 

mercado, contador da empresa de valor justo e outras pessoas chave, que explicam como 

foram feitas as escolhas contábeis, seus motivos e seus impactos mais importantes. No 

próximo quadro, apresento a relação de pessoas que entrevistei, sua função e o tempo de 

conversa. 

A escolha desses respondentes se relacionou à sua capacidade técnico-contábil, sua 

participação decisões das companhias, disponibilidade para conceder as entrevistas e 

limitações18 que encontrei para acessar os respondentes. O auditor selecionado é o que audita 

ou já auditou as empresas da entrevista. Selecionei os analistas de mercado pela classificação 

da Thomson Reuters, que ranqueia os analistas com mais acertos nas empresas do setor. Ao 

todo, as entrevistas tiveram mais de 220 minutos de diálogos sobre as escolhas contábeis e 

opiniões sobre o valor justo e custo histórico na mensuração das propriedades para 

investimento. 

Por identificar quais os possíveis fatores que levaram às escolhas contábeis nas 

propriedades para investimento, considerei uma investigação ex post facto, baseada em fato 

                                                           
17 A escolha das empresas esteve relacionada ao seu tamanho e à sua representatividade, pois são as duas 

maiores empresas e representam a maior parte das propriedades para investimento, e possivelmente são 

utilizadas por outras do setor como “benchmarking”. 
18 Nas duas empresas, tive limitações para contatar os entrevistados. Na de valor justo, consegui apenas contato 

com o departamento de relação com investidores e com o contador. Apesar de não ter conseguido contato com os 

diretores, me foi muito solícita no seu atendimento, nas respostas dadas às minhas perguntas e na contribuição 

com pesquisa. Na empresa de custo histórico não tive a mesma abertura. Ao me identificar como pesquisador do 

programa de pós-graduação da USP, a empresa solicitou que eu contatasse sua assessoria de imprensa. Na 

empresa de assessoria, a responsável pela conta que me atendeu e disse que iria solicitar da empresa de custo 

histórico as entrevistas. Após dois meses e inúmeras cobranças, essa senhora não respondeu mais meus e-mails e 

nem atendeu meus telefonemas. Como alternativa, abordei o departamento de relações com investidores da 

empresa como um futuro investidor, e só consegui contato com os responsáveis desse departamento. Entretanto, 

as perguntas e cobranças foram as mesmas que fiz para a empresa de valor justo, mesmo na postura de futuro 

investidor. Essa falta de abertura da empresa de custo histórico apenas reforça o que foi encontrado na pesquisa 

sobre o modelo de negócio: como é uma empresa familiar, não está muito preocupada com as cobranças do 

mercado, não sendo transparente até mesmo com pesquisas acadêmicas. 
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ocorrido, na qual o pesquisador não tem controle nem influência sobre as varáveis que 

motivaram as escolhas contábeis.  

Quadro 4 Entrevistados e Tempo de Conversa 

Data Empresa Função Independência 
Duração das Conversa 

(horas) 

24/05/2013 Auditor externo Sócio  Externo 00:40 

24/05/2013 Analista externo 1 - Externo 00:08 

04/05/2013 Valor Justo Contador Interno 00:25 

07/06/2013 Analista externo 2 - Externo 00:45 

11/06/2013 Valor Justo Coordenador de RI Interno 00:40 

24/06/2013 Custo Histórico Analista Pleno de RI Interno 00:20 

16/07/2013 Custo Histórico Analista Sênior de RI Interno 00:15 

23/07/2013 Custo Histórico Coordenador de RI Interno 00:30 

Total      03:43 

Fonte: Autor 

Segundo Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002), há muitos desafios ao conduzir um 

estudo de caso, que vão desde maior tempo consumido, maior habilidade dos pesquisadores 

entrevistadores e até uma conclusão que possa ser generalizável. Esses autores defendem que 

estudo de caso não é apenas uma investigação de perguntas “como” ou “por que”, mas sim 

uma situação particular capaz de desenvolver novas teorias, ideias e de refinar aquelas já 

existentes. Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002 p. 2) reforçam esse fato ao citar que “o estudo 

de caso é uma história de fenômeno passado ou atual, desenhado por múltiplas fontes de 

evidências”19. 

Parte da investigação foi sustentada pela estatística descritiva das empresas, que serviu 

de fomento e evidência às questões das entrevistas. A escolha desse método estatístico teve 

forte relação com a quantidade de empresas de propriedades para investimento no Brasil, que 

estão restritas a 12 principais e de capital aberto. Uma análise estatística mais elaborada não 

seria adequada para atingir os objetivos pretendidos por mim neste trabalho. 

3.2 Estudo de Caso 

Os estudos de casos podem ser divididos em estudo de casos únicos ou múltiplos, com 

abordagens qualitativas ou quantitativas. O método de abordagem qualitativa é o mais 

empregado, o estudo de caso único é indicado para eventos raros ou extremos e o estudo de 

                                                           
19 A case study is a history of a past or current phenomenon, draw from multiple sources of evidence. 
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casos múltiplos (vários objetos de estudo) aumenta a validade externa e segue a lógica de 

replicação. 

Conforme Yin (1994), o estudo de caso é uma abordagem que se adapta à forma de 

investigação, em que são apresentadas ao pesquisador situações complexas, dificultando a 

observação e identificação das variáveis importantes. Nessa modalidade, o investigador 

procura identificar as relações entre os fatores relevantes da entidade que é seu objeto de 

estudo. Acrescenta que os estudos de casos são um conjunto de estratégias para colher e 

analisar os dados. 

Segundo Bell (1989), o estudo de caso tem como principal preocupação a interação 

entre fatores e eventos. Para Fidel (1992), o estudo de caso está inserido dentro do estudo de 

campo. O autor considera estudo de campo como uma investigação de fenômenos que já 

ocorreram ou vão ocorrer, sem a interferência do pesquisador. Como ressaltam Goode e Hatt 

(1979), o estudo de caso é um meio de agrupar e organizar os dados de forma a preservar as 

características unitárias do objeto estudado. “A essência de um estudo de caso é tentar 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como 

foram implementadas e com quais resultados.”20 (SCHRAMM, 1971 p. 6) 

Coutinho e Chaves (2002) definem cinco características básicas de um estudo de caso: 

1. Sistema limitado, com fronteiras nem sempre inidentificáveis com facilidade; 

2. Estudo sobre “algo” que precisa ser identificado para dar foco à pesquisa; 

3. Necessário preservar as características específicas do caso; 

4. Ocorre em um ambiente natural; 

5. Uso de múltiplas fontes na coleta de dados: questionários, entrevistas, observações, 

diários de bordo, livros, documentos entre outros. 

O objetivo do estudo de caso é compreender e desenvolver teorias mais genéricas 

sobre o fenômeno observado (FIELD, 1992). Como relata Yin (1994), os objetivos do estudo 

de caso são descrever, explicar e explorar. Merriam (1998) complementa que têm o objetivo 

de avaliar o fenômeno. 

                                                           
20 “The essence of a case study is that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they were taken, 

how they were implemented and with what results” 
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De acordo com Yin (1994), existe nos estudos de caso uma falta de rigor, por 

fornecerem poucas oportunidades para a generalização. Argumenta ainda que nem sempre é 

necessário apresentar uma narrativa muito detalhada, pois essa técnica é muito demorada, o 

que pode acabar inviabilizando o estudo. 

A escolha da amostra no estudo de caso é muito importante. Contudo, o estudo de caso 

não é um estudo baseado em amostragem (STAKE, 1995) e não é feito para entender outros 

casos, mas sim para compreender o caso estudado. A amostra sempre é levantada por 

conveniência e deixa de lado os critérios probabilísticos (BRAVO e EISMAN 1998). 

A forma mais tradicional de coleta de dados nos estudos de caso é a entrevista, em que 

o pesquisador pode identificar evidências pelo próprio sujeito entrevistado, na sua linguagem 

e forma que interpreta os fatos (BOGDAN E BIKLEN, 1994). Fontana e Frey (1994) apontam 

três tipos de entrevistas: estruturadas, semiestruturadas e não estruturadas. A diferença entre 

elas se dá com o nível de formalidade e guia utilizados na entrevista. 

Nos estudos de caso, o uso de múltiplas fontes de dados e evidências resulta em 

pesquisas com maior confiabilidade, validade interna e de construto, pois as conclusões são 

validadas por várias fontes de dados trianguladas. 

Denzin (1984) defende a existência de quatro tipos de triangulação: 

 Fontes de dados, múltiplos respondentes; 

 Pesquisador, dois ou mais entrevistadores; 

 Teoria, pesquisa apoiada em mais de uma teoria; 

 Metodologia, observações de diversas formas. 

A respeito da generalização e validade externa, alguns autores argumentam que isso 

não é perfeitamente aplicável aos estudos de caso, já que, dependendo da especificidade do 

caso, pode não fazer sentido, ponderado o caráter crítico sobre o caso estudado (PUNCH, 

1998; COUTINHO E CHAVES, 2002; GOMEZ, FLORES E JIMENEZ 1996). Uma das 

formas de apresentar uma possível generalização é estabelecer um domínio sobre o qual as 

descobertas possam ser generalizadas, além de mostrar resultados de pesquisas semelhantes. 

Segundo Gil (2002), não existe um roteiro fixo para o uso do estudo de caso, mas sim 

algumas etapas que, quando cumpridas, auxiliam no progresso da pesquisa:  
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 Delimitação da unidade-caso; 

 Coleta de dados; 

 Seleção, análise e interpretação dos dados; 

 Elaboração do relatório. 

O estudo de caso é um método de pesquisa relevante; como apresenta uma pesquisa 

profunda sobre o objeto de estudo, deve entender suas especificidades e singularidades do 

caso. Há certo equivoco no senso comum sobre o estudo de caso ser uma técnica simples e 

fácil de pesquisa, já que analisa poucos ou apenas um objeto. Todavia, essa afirmação é 

simplista e equivocada, pois o estudo de caso segue um rigor científico em seu planejamento, 

aplicação, análise e interpretação.  

Neste trabalho, adotei um estudo de caso descritivo, visando a explicar e comparar os 

procedimentos e técnicas utilizados na prática das empresas de propriedade para investimento, 

o que me possibilitou selecionar duas companhias para descrever as práticas diferentes e 

similares entre elas. Assim, o trabalho (eu como pesquisador) e o leitor têm a possibilidade de 

definir qual deveria ser o melhor método e o motivo de sua adoção pelas empresas. Apesar de 

as empresas serem do mesmo setor, existe a possibilidade de que cada uma tenha um método 

que seja mais adequado, ao considerar suas características particulares. 

Como postura das entrevistas, adotei a de pesquisador visitante, em que o pesquisador 

entrevista os sujeitos da pesquisa. Embora não faça parte da pesquisa, o simples fato de fazer 

as perguntas pode influenciar a resposta do pesquisado, com um viés negativo na resposta, ou 

até mesmo influenciar mudanças futuras na empresa, sendo estes fatos limitações nesse tipo 

de abordagem investigativa. 

3.2.1 Etapas do Trabalho 

Na fase inicial do estudo de caso, isto é, na preparação, identifiquei claramente a 

questão de pesquisa, baseada na literatura existente. Após a questão elaborada, levantei uma 

lista de fatores, conforme o quadro apresentado na seção 2.4.9, de Resumo das Hipóteses, que 

potencialmente explicam o caso estudado para facilitar o entendimento do pesquisador. 

A segunda fase do estudo de caso foi a coleta de evidências. A revisão de literatura 

nessa etapa foi útil para identificar as provas e evidências que sustentaram a pesquisa e serviu 

de guia para mostrar como coletei as evidências. Para maior validação na pesquisa, fiz uma 
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triangulação dos dados coletados com uso de múltiplas fontes de coleta (questionário, 

entrevistas semiestruturadas, observações das ações dos entrevistados, avaliação dos 

resultados das ações e dados secundários disponíveis nas CVM). 

Para esta pesquisa, a técnica de coleta de dados que julguei mais adequada foi a 

entrevista semiestruturada, a qual consiste em usar questões semelhantes com respondentes 

diferentes, mas com a flexibilidade suficiente para aprofundar as questões de pesquisa. 

Julguei essa técnica como a mais adequada por poder comparar as respostas das empresas de 

valor justo e de custo histórico. Nessa técnica, é importante que o pesquisador entenda a fonte 

de dados e saiba aplicar as informações já coletadas na revisão de literatura e no estudo das 

características específicas da organização investigada, sucintamente descritas em anexos. 

Na terceira fase do estudo de caso, avaliei as evidências, pois, conforme Ryan, 

Scapens e Theobald (2002), os estudos empíricos acabam se deparando com problemas de 

confiança e validade das evidências encontradas. A confiabilidade do meu estudo pode ser 

obtida pelo resultado similar independente do pesquisador que examina o caso estudado, e a 

validade está associada à verdadeira realidade das empresas que foram apresentadas nos 

dados secundários. Cabe ressaltar que, nesta pesquisa, fui neutro na adoção do método. 

Ademais, precisei de um projeto capaz de capturar todas as provas existentes. 

Na quarta e última parte do estudo de caso, identifiquei e explorei os padrões que 

identifiquei na análise dos dados coletados e os transcrevi em papéis de trabalho. Acumulei 

uma grande quantidade de notas e transcrições, que me forçaram a fazer uma busca nesse 

“banco de dados” para encontrar repetições que possivelmente pudessem ser identificadas 

como padrões na pesquisa. A referência cruzada me auxiliou nesse processo, com a criação de 

digramas e gráficos, que serviram para análise do que foi coletado.  

Finalmente, após os procedimentos mencionados anteriormente, escrevi o estudo de 

caso. Esse processo me tomou bastante tempo, pois, além de transcrever o que foi coletado 

em campo, precisei analisar a escrita e a retroalimentação do entrevistado após a transcrição 

das notas. Precisei fazer várias análises e interpretações detalhadas do caso que serviram para 

elaboração da dissertação e servirão base para trabalhos futuros. 

Para a validação dos pontos encontrados no estudo de caso (entrevistas), adotei uma 

metodologia de observação. Após todas as entrevistas e analises dos dados secundários, 
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elenquei quais seriam os pontos mais relevantes e que explicam o modelo de negócio das 

companhias entrevistada; indiretamente, esses pontos são os que explicam escolhas contábeis. 

Pontos que estão relacionados como as empresas conseguem ser competitivas e lucrativas 

com as suas diferentes estratégias organizacionais e administrativas para agregar e criar valor 

nos seus produtos vendidos e serviços prestados, atendendo as necessidades específicas de 

seus acionistas e clientes. Após os pontos levantados, fiz a comparação por pares com 

empresas também representativas da seleção.  

Essa comparação foi feita apenas com dados secundários que as empresas divulgam ao 

mercado, não fiz nenhuma entrevista nas empresas observadas, o que fiz foi apenas uma 

análise das informações que elas (empresas observadas) divulgam com as informações que as 

empresas entrevistadas apresentaram nas entrevistas e nas suas divulgações. 

Na seção 4.5, de Validação dos Resultados, apresento um quadro que indica quais são 

os principais pontos do modelo de negócio e os critérios adotados para observação das 

empresas não entrevistadas. 

Na empresa de custo histórico, fiz apenas uma observação, pois seu par mais relevante 

já atuava no mesmo setor de exploração de shopping centers; assim, não existiam 

características divergentes nos mercados de atuação das duas empresas. Quanto à empresa de 

valor justo, fiz a primeira observação com seu principal par. Contudo, como esse não estava 

no mesmo setor de atuação (uma empresa explora salas e edifícios comercias e a outra 

shopping centers), precisei comparar também com uma segunda empresa observada (outro 

par) do mesmo mercado da empresa entrevistada.  

3.3 Empresas da Pesquisa 

O universo do trabalho reuniu empresas que têm como atividade principal a 

exploração de Propriedades para Investimento, de capital aberto listadas na bolsa de valores 

de São Paulo, resumindo-se a 12 companhias. Por serem de capital aberto, aplicam 

obrigatoriamente as normas do CPC 28, correspondente à norma IAS 40 do IASB.  

Essas 12 empresas representam as principais empresas de capital aberto que têm 

alguma propriedade para investimento, divulgando-a de forma clara nas demonstrações 

financeiras (incluindo notas explicativas). As demais são empresas cuja atividade 

preponderante não está voltada à exploração de propriedades para investimentos, conforme 
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suas divulgações. Como a mensuração dessas outras empresas pode não ser precisa e 

relevante, já que elas não têm a atividade core de exploração do mercado de aluguéis e/ou 

comercialização, eu as excluí da minha seleção.  

Todas as empresas do estudo não adotavam os CPCs e as IFRS antes do início 

obrigatório para as informações contábeis do ano findo em 2010. As empresas estudadas (nos 

dados secundários), apesar do pequeno porte amostral, representam o setor de empresas de 

propriedades para investimento que são de sociedade anônima e brasileiras, por isso, é válida 

a tentativa de generalização dos resultados desta pesquisa, apesar de isso não ser característica 

necessária de um estudo de caso. 

As empresas mais representativas da seleção, em termos de valor de mercado, são: 

Multiplan, BRMalls, BRProperties e Iguatemi21. São consideradas as mais importantes 

também por terem valor maior da sua conta de propriedades para investimento, além das suas 

propriedades serem localizadas geograficamente em regiões desenvolvidas do Brasil. Das 

quatro mais representativas, duas optam pelo método de mensuração pelo valor justo e as 

outras duas pelo custo histórico. A seguir, apresento uma lista completa das 12 empresas, em 

ordem alfabética, além do método de mensuração escolhido, seu setor de atuação e seu código 

de negociação na Bolsa de Valores de São Paulo: 

Quadro 5 Empresas da Pesquisa 

Empresa Código no Ibovespa Método de Mensuração Atividade Econômica 

Aliansce ALSC3 Custo Histórico Shopping Centers 

Brasil Agro AGRO3 Custo Histórico Agrícola 

BRMalls BRML3 Valor Justo Shopping Centers 

BRProperties BRPR3 Valor Justo Properties 

CCP CCPR3 Custo Histórico Shopping Centers/Properties 

General Shop GSHP3 Custo Histórico Shopping Centers 

Iguatemi IGTA3 Custo Histórico Shopping Centers/Properties 

JHSF  JHSF3 Custo Histórico Shopping Centers/Properties 

Multiplan MULT3 Custo Histórico Shopping Centers/Properties 

Par al Bahia PEAB3 Custo Histórico Properties 

São Carlos SCAR3 Custo Histórico Properties 

Sonae S. BR SSBR3 Valor Justo Shopping Centers 

                                                           
21 As 4 empresas têm 35,2 bilhões de reais em valor de mercado, que representa 70% de todo o valor 

considerando as 12 empresas da pesquisa, em 31 de dezembro de 2012. Essa data foi escolhida por ser a mais 

recente das datas utilizadas neste estudo.  
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Fonte: CVM 

Ao todo, reuni uma empresa do setor agrícola, quatro empresas exclusivamente 

proprietárias ou administradoras de shopping centers, outras três detentoras apenas de 

properties (salas e lajes comerciais em edifícios coorporativos) e mais quatro que, ao mesmo 

tempo, exploram os setores de shopping centers e properties. 

Apesar de existir algumas heterogeneidades com as empresas da seleção, com a 

presença de empresas agrícolas, incorporadoras e administradoras de imóveis (salas 

comerciais e shopping centers), todas são genuínas exploradoras de propriedade para 

investimento. Não visualizo a diferença entre uma empresa que tem propriedades agrícolas 

para arrendamento ou valorização de outra que tem salas em edifícios comerciais ou shopping 

centers para locação, pois, em meu entendimento, todas têm o objetivo de conseguir otimizar 

o resultado de sua área bruta locável (ABL), seja essa medida em metros quadrados, alqueires 

ou hectares. 

O fato de a Brasil Agro estar no setor agrícola não a torna uma empresa que mereça 

maior destaque. Contudo, não a descartei da seleção, já que possui algumas características que 

indicam ser uma genuína exploradora de propriedades para investimento. Um de seus 

acionistas é o senhor Elie Horn, o principal controlador da CCP, que é proprietária de salas 

comerciais e shopping centers. Ademais, sete dos seus 12 administradores (conselho e 

diretoria) já foram ou são diretamente ligados ao Real Estate de empreendimentos comerciais 

ou shopping centers, sendo muito deles ex conselheiros e ex diretores de grandes empresas do 

setor, como a BRProperties e a IRSA na Argentina. 

Segundo Mintzberg (1979), não importa se a amostra é pequena ou no que o 

pesquisador está interessado, mas sim em ir para a organização a ser pesquisada com o foco 

muito bem definido. 

Nesse sentido, fiz a pré-seleção com todas as empresas que tinham alguma 

propriedade para investimento. O levantamento (ver anexo) mostra 73 empresas em 2012. 

Dessas 7322, apenas 14 tinham como atividade principal a exploração de propriedades para 

                                                           
22 Em setembro de 2012, a COSAN S.A. passou a fazer parte das empresas com propriedades para investimento. 

A inclusão da conta em seu ativo foi no segundo ITR, com o valor nominal avaliado pelo valor justo em 

2.420.685.000, que representa pouco mais de 7% do ativo total. Apesar de o valor justo ser relevante quando 

comparado com as outras empresas de propriedades para investimento, neste trabalho, não considerei a empresa 

no seu universo de pesquisa, devido à baixa relação PI/Ativo. Além da baixa relação com ativo total, a atividade 

principal da COSAN não é propriedades para investimento; sua atividade preponderante é a geração de 
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investimentos. Dentre as 14 empresas, descartei duas, pois, embora sejam sociedades 

anônimas, não tinham movimentação de ações na Bolsa de Valores de São Paulo. Finalmente, 

cheguei ao “seleto grupo” de 12 empresas que são exclusivas exploradoras de “genuínas” 

propriedades para investimento, das quais 25% adotam o valor justo e 75% o custo histórico 

como escolha contábil de mensuração de seus principais ativos.  

Outra característica fundamental das empresas estudadas é o valor substancial das 

propriedades para investimentos, que representa nesses maiores players do mercado mais de 

80% dos seus ativos totais individuais. Em algumas empresas, chega a representar quase 90% 

do ativo, conforme apresento no quadro a seguir, com a ordem das empresas de forma 

decrescente, com base no percentual de propriedade para investimento sobre o ativo em 2012.  

Cabe destacar a relevância do tamanho e da representatividade amostral, pois pode 

parecer que apenas 12 empresas de uma população de 73 sejam consideradas no meio 

acadêmico um número pequeno. Todavia, no setor estudado, é um número apropriado, pois as 

outras mais de 60 não são empresas cuja atividade é de exploração de propriedade para 

investimento. Pela irrelevância desse ativo (propriedade para investimento) em relação ao 

total de ativos e pela natureza distinta das atividades operacionais dessas empresas, eu as 

descartei deste trabalho. 

                                                                                                                                                                                     

açúcar/etanol e sua distribuição. A empresa Radar Propriedades Agrícolas S.A., que a COSAN controla em 

37,7%, é a empresa que apresenta todas as propriedades para investimento do grupo COSAN. A Radar, apesar de 

ser uma empresa de sociedade anônima, tem seu capital fechado e não divulga informações contábeis ao 

mercado. Portanto, não foi possível considerar as suas informações nas comparações com as demais empresas do 

setor. 
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Quadro 6 Ativo Total, PI e PI / Ativo Total (em R$ mil) 

 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Empresa Ativo 
Prop. Para 

Invest. 

% do 

Ativo 
Ativo 

Prop. Para 

Invest. 

% do 

Ativo 
Ativo 

Prop. Para 

Invest. 

% do 

Ativo 
Ativo 

Prop. Para 

Invest. 

% do 

Ativo 

Multiplan 10.199.461 8.538.000 83,71% 13.775.311 12.286.000 89,19% 14.807.880 13.044.000 88,09% 16.592.843 14.938.906 90,03% 

BRMalls 8.458.545 6.960.688 82,29% 10.569.767 9.676.115 91,55% 14.081.717 12.582.924 89,36% 17.904.891 16.100.665 89,92% 

BRProperties 1.984.872 1.814.426 91,41% 5.105.236 4.770.625 93,45% 6.439.379 5.253.543 81,58% 15.399.541 13.839.531 89,87% 

São Carlos 1.945.811 1.466.370 75,36% 2.656.236 2.223.820 83,72% 3.377.691 2.982.484 88,30% 4.141.265 3.662.317 88,43% 

Aliansce 2.775.248 2.241.000 80,75% 3.921.192 2.958.000 75,44% 4.750.478 3.724.000 78,39% 8.063.892 6.719.959 83,33% 

Iguatemi 4.143.559 3.288.000 79,35% 5.075.358 4.181.000 82,38% 6.269.478 5.218.000 83,23% 7.506.102 6.117.369 81,50% 

General Shop 1.110.349 956.879 86,18% 1.534.232 1.063.318 69,31% 1.864.641 1.497.843 80,33% 3.132.755 2.527.488 80,68% 

Sonae S. BR 2.055.184 1.889.175 91,92% 2.335.219 2.181.412 93,41% 3.271.401 2.776.050 84,86% 4.069.681 3.248.095 79,81% 

Brasil Agro 867.401 491.974 56,72% 1.014.500 661.952 65,25% 1.153.365 785.781 68,13% 1.229.522 885.667 72,03% 

CCP 1.642.139 1.366.193 83,20% 2.454.242 1.704.765 69,46% 2.790.701 1.899.274 68,06% 3.383.768 2.306.654 68,17% 

JHSF 2.476.246 956.252 38,62% 3.055.211 1.270.151 41,57% 4.308.184 2.266.652 52,61% 4.999.183 2.585.403 51,72% 

Par al Bahia * 724.288 98.249 13,56% 829.824 94.928 11,44% 757.425 93.820 12,39% 699.115 93.400 13,36% 

Média     71,92%     72,18%     72,94%     74,07% 

Desvio Padrão     0,23830     0,24320     0,21890     0,21221 

Variância     0,05680     0,05914     0,04790     0,04503 

Fonte: Demonstrações Contábeis. Os valores das propriedades para investimento estão apresentados pelo valor justo, assim como o ativo foi ajustado com o valor justo. 

* Empresa que não divulga informações por valor justo  
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3.4 Questões do Estudo 

De acordo com Voss, Tsikriktsis e Frohlich (2002), o ponto inicial para um estudo de 

caso é definição de um quadro de investigação (framework) e as questões importantes que 

pretendem ser respondidas. Nesta pesquisa, busquei resposta para o questionamento sobre a 

razão das escolhas contábeis nas companhias de capital aberto, cuja atividade principal é a 

exploração de propriedades para investimento. Assim, minha questão foi:  

“O que explica a escolha contábil entre valor justo e custo histórico das empresas 

brasileiras, administradoras de propriedade para investimentos e de capital aberto?”  

Classifiquei esta pesquisa como um estudo de caso, e o instrumento que utilizei foi a 

pesquisa com entrevistas nas empresas de propriedades para investimento. Coletei os dados 

por meio de entrevistas semiestruturadas, previamente testadas com profissionais da área 

contábil, com experiência em propriedade para investimento e na metodologia aplicada23. O 

pré-teste foi útil para dar confiança e validade à entrevista com os responsáveis pelas escolhas 

contábeis nas empresas de propriedades para investimento.  

Mesmo sendo entrevistas semiestruturadas, contemplei as hipóteses levantadas na 

teoria para as questões feitas aos entrevistados. Busquei explicações que pudessem responder 

às seguintes questões, que justificam os objetivos do trabalho e as hipóteses levantadas na 

literatura:  

1. As escolhas contábeis nas Propriedades para Investimento foram intencionais? 

• A intenção de saber se as escolhas nas propriedades para investimento foram 

intencionais está relacionada à eficiência do mercado e ao entendimento de que fatores 

motivaram as empresas a optar por um dos métodos. Esses fatores podem estar 

relacionados a todas as hipóteses identificadas na teoria, podendo ser desde a 

manutenção do estado de conforto até o uso de valor justo para maior alavancagem; 

2. A dispersão no controle acionário influenciou a escolha do método de 

mensuração? 

• Questão importante no Brasil, pois as empresas têm características acionárias 

divergentes; as empresas dispersas optam pelo valor justo e as empresas com o 

controle concentrado nos fundadores pelo custo histórico. Empresas mais dispersas 

                                                           
23 Professores da FEA-RP/USP, com as disciplinas de Metodologia de Pesquisa Aplicada à Contabilidade e 

Controladoria e Fórum de Pesquisa. 
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conseguiriam, com o valor, dar mais relevância e divulgação à sua informação 

contábil, e empresas concentradas conseguiriam, com o custo histórico, manter seu 

estado de conforto; 

3. O tamanho da firma foi levado em conta na escolha do método de mensuração? 

• A questão do tamanho está relacionada ao custo político, à exposição das firmas e 

assimetria de informações, pois é esperado que quanto maior o tamanho, maior seja a 

capacidade e o interesse de divulgação da firma, interesse esse que pode ser em se 

apresentar mais forte (valor justo) ou acabar por se esconder (custo histórico); 

4. A existência de cláusulas restritivas (debt covenants) influencia o método de 

mensuração escolhido? 

• A questão é importante, pois as cláusulas restritivas dos empréstimos podem estar 

relacionadas ao valor justo. Caso esse faça parte do cálculo das cláusulas restritivas, 

sua adoção é um fator de incentivo para maior alavancagem; 

5. Usar o valor justo é forma de antecipar bons resultados futuros? 

• A questão de antecipação está relacionada com empresas que têm resultados 

operacionais muitos expressivos e, por isso, optariam pelo valor justo para melhorar o 

lucro ou reverter prejuízos, gerenciando a forma de apresentação dos valores na DRE; 

6. Quais são os fatores primordiais na adoção do valor justo? 

• Assim como a primeira, esta é uma questão geral, que envolve todas as hipóteses 

exploras no referencial e, principalmente, aquelas não exploradas. Esta foi a questão 

final da pesquisa, para não direcionar os respondentes nas outras questões e conseguir 

capturar o que não foi respondido anteriormente. 

Observação: elaborei o questionário de forma indireta, para evitar que o respondente 

ficasse enviesado nas respostas. Adotei o método de triangulação comentado por Voss, 

Tsikriktsis e Frohlich (2002), o qual utiliza entrevistas, questionários, observações diretas e 

indiretas e pesquisa histórica. As perguntas semiestruturadas estão no apêndice do trabalho.  

As questões do estudo apresentadas nesta seção e no apêndice são questões que usei 

como ferramentas para obter a resposta ao principal questionamento, ou seja, o que explica a 

escolha contábil nas empresas brasileiras de propriedades para investimento? Selecionei os 

entrevistados com base nas características das funções técnicas que exercem dentro das 

empresas e pela sua disponibilidade em conceder as entrevistas. Em razão das perguntas 
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conterem muitas informações contábeis e técnicas, entrevistei os profissionais responsáveis 

pela relação com investidores e o contador.  
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4. ANÁLISES E RESULTADOS ENCONTRADOS 

Dividi os resultados em uma estrutura em que apresento a visão macro do setor, as 

características qualitativas e quantitativas das 12 empresas pesquisadas e, posteriormente, as 

entrevistas e validações do modelo de negócio, que foi o principal resultado encontrado nas 

entrevistas e nos dados secundários, esse modelo de negócio é forma que as empresas 

conseguem ser competitivas e lucrativas com as suas diferentes estratégias organizacionais e 

administrativas para agregar e criar valor nos seus serviços, atendendo as necessidades 

específicas de seus acionistas e clientes. 

4.1 Descrição das Empresas e do Setor 

4.1.1 Descrição das Empresas  

Nos anexos, apresento um breve resumo do perfil corporativo das 12 empresas 

analisadas, juntamente com o histórico sucinto de suas evoluções e conquistas. Coletei e 

fichei todo o material nos endereços eletrônicos das empresas, na parte de relações com 

investidores. A única empresa do grupo daquelas com propriedades para investimento que não 

tem a descrição é Companhia de Participações Aliança da Bahia. Não apresento seus dados 

por não dispor de site com informações a investidores. Informações apresentadas das outras 

companhias são da responsabilidade de cada uma. Em alguns casos, apresento apenas um 

resumo do que estava demonstrado no site, sem alterar as informações divulgadas.  

Na análise do histórico e perfil corporativo das empresas, é possível perceber que, no 

Brasil, as principais empresas das pesquisas (BRMalls, BRProperties, Multiplan e Iguatemi) 

têm características diferentes em seu modelo de negócios essas diferenças estão relacionadas 

como as empresas conseguem ser competitivas e lucrativas com as suas diferentes estratégias 

organizacionais e administrativas para agregar e criar valor nos seus clientes sendo estes 

internos (acionistas) ou externos.  

As duas primeiras (BRMalls e BRProperties) são empresas sem controle acionário, 

com fundos de investimentos internacionais como principais investidores nas companhias, 

que estão aproveitando o bom momento da economia brasileira (expansão das classes C e D) 

para investir nessas empresas, cuja característica é o rápido crescimento, pela aquisição de 

empreendimentos que atendam a essas classes emergentes da economia.  

As duas últimas empresas (Multiplan e Iguatemi) têm uma família controladora na 

administração da companhia. São empresas que têm seus empreendimentos mais relacionados 
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com a “visualização dos donos”, que verificam desde o local onde construir os 

empreendimentos até os clientes (futuros locatários) que pretendem obter, focando nas classes 

A e B.  

A seguir, apresento algumas entrevistas que comprovam essa diferença de estratégia 

das empresas com a presença das famílias controladoras ou não das companhias. 

O presidente da Iguatemi, Carlos Jereissati Filho, fala em uma entrevista sobre o 

lançamento do Iguatemi Ribeirão Preto e o que torna seus shopping centers diferenciados (em 

especial, nessa entrevista, o Iguatemi Ribeirão Preto), mostrando aí a visualização do dono:  

Usamos toda a nossa expertise e criatividade para trazer um empreendimento 

que surpreende-se o público. Esse é um dos projetos mais bonitos e bem 

estruturados da empresa. O Iguatemi Ribeirão Preto se tornou referência 

antes mesmo de ser inaugurado (REVIDE, 2013a p. 14). 

Em outra entrevista, o presidente da Multiplan, José Isaac Peres, fala sobre a 

construção dos empreendimentos, adoção de grandes parceiros na empresa e o que ele 

visualiza de um shopping center: 

Hoje, estamos focados na construção de shopping centers. Nessa trajetória, 

tive vários sócios, como o Banco Paribas e a Goldman Sachs, e agora meus 

sócios são os acionistas da Multiplan e a Ontario Teachers Pension Plan, 

através da Cadillac Fairview, a OTPP, que é uma fundação com uma grande 

empresa de shopping center com abrangência no Canadá e nos Estados 

Unidos, com quem estabelecemos sociedade em 2006. Nesses anos, nossa 

empresa cresceu muito, especialmente depois de 2007, quando abrimos o 

capital. A partir daí, triplicou de tamanho, em todos os sentidos, da área aos 

lucros. Hoje, somos uma empresa focada em projetos multiuso, que 

incorporam outros empreendimentos em seu entorno, como hotel e edifícios 

corporativos, considerando o fato de que, cada vez mais, as cidades vão se 

tornando caóticas e as pessoas têm menos tempo para realizar várias 

atividades. Um bom shopping é aquele que consegue reunir tudo no mesmo 

lugar, criando facilidade (REVIDE, 2013b p. 16) 

De maneira oposta às duas outras empresas citadas anteriormente, existe a BRMalls, 

uma empresa com maiores ligações ao mercado financeiro e que não tem uma família 

fundadora e controladora dentro da administração da empresa. Seu perfil é de comprar os 

empreendimentos e buscar retornos mais rápidos com o investimento. Em uma entrevista ao 

jornal Estadão, o presidente da companhia, Carlos Medeiros, foi questionado sobre o que seria 

mais interessante, comprar ou desenvolver um shopping center. Sua resposta foi que: 
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Depende muito da localização. Uma coisa é quanto custa construir, outra é 

encontrar um terreno grande no bairro Morumbi, por exemplo, onde está o 

shopping Jardim Sul, que acabamos de comprar. Você não tem um terreno 

disponível no Morumbi para fazer um shopping de grande porte. Então, 

temos na conta da aquisição um valor de terreno que não existe, que é muito 

difícil quantificar. No Mooca, conseguimos encontrar um terreno porque era 

uma região que historicamente tinha muitos galpões. Compramos um terreno 

que era a antiga fábrica da Ford para desenvolver esse shopping. Não temos 

como desenvolver novos shoppings em todos os lugares, por isso precisamos 

comprar (ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 

Para provar a competividade do setor e a característica das empresas mais ligadas ao 

mercado financeiro, o responsável pela operação da Sonae do Brasil, João Pessoa Jorge, foi 

questionado pela revista Isto é Dinheiro sobre o incômodo de a Sonae perder a liderança do 

setor para a Multiplan e para BRMalls. Sua resposta foi que: 

As pessoas dizem que somos terceiro, o quarto colocado... Bem, está certo, 

mas olha nossos números. Isso aqui (ele aponta o balaço financeiro do 

grupo) é três vezes o tamanho da BRMalls. Temos um pai e uma mãe. O pai 

chama-se DDR, com 700 shoppings e papéis na Bolsa de Nova York. E a 

mãe, a Sonae Sierra, tem um net asset value (ativos menos a dívida) de 1,7 

bilhão de euros. A BRMalls tem R$ 2 bilhões em ativos. Eu vou entrar em 

guerra de preço para quê? (ISTO É DINHEIRO, 2008) 

Assim como as duas outras empresas de valor justo citadas anteriormente, a 

BRProperties também tem uma postura agressiva no mercado com a opção pela aquisição de 

empreendimentos já em operação. Segue trecho de entrevista concedida à Reuters pelo seu 

presidente, Claudio Bruni, no momento em que a empresa fez a fusão com WTorre: “A 

estratégia permanece a mesma, de aquisição ou até de fusão... Estamos sempre envolvidos em 

negociações, nunca trabalhamos uma única oportunidade”, acrescentando que as negociações 

envolvem, em grande parte, imóveis prontos (REUTERS, 2011). 

Como visto nas entrevistas, os presidentes das cinco companhias têm posturas 

diferentes quanto a seus empreendimentos e empresas; investimentos mais agressivos 

ocorrem nas empresas de valor justo e investimentos mais “visuais”, com participação direta 

da família controladora, ocorrem nas empresas de custo histórico. 

4.1.2 Descrição do Setor 

Como já mencionado, o universo de estudo da pesquisa foi composto basicamente por 

empresas proprietárias e administradoras de Shopping Centers e Edifícios Comerciais. A 

única empresa não envolvida no negócio de Shopping Centers e Edifícios Comerciais é a 

Brasil Agro, que tem seus investimentos de propriedades para investimentos em propriedades 
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rurais, com atividades diversificadas em: grãos, algodão, cana-de-açúcar, pecuária e florestas. 

Ela compra a propriedade rural e implanta uma infraestrutura adequada, para valorização e 

uma posterior venda. Por ser a única com características muito peculiares, não foi dada muita 

atenção ao seu setor de atuação. 

As demais empresas são concorrentes diretas em muitas cidades do Brasil. Todas 

disseram estar entre as empresas líderes do setor, apesar de esse ter poucas empresas (na 

pesquisa, selecionei e explorei 12 com capital aberto e operantes). A grande disputa e meta 

dessas empresas estão na ABL (Área Bruta Locável), pois se entende que quanto maior e 

melhor a localização da área de locação, maior a receita esperada da propriedade.  

Outros fatores, como mix de lojas, entretenimento, serviços, inovação constante em 

projetos de arquitetura e operações, também são influenciadores das receitas dessas 

companhias. Elas atuam nas diferentes fases dos empreendimentos, trabalhando desde o 

planejamento, desenvolvimento (construção) e lançamento do empreendimento, cuidando 

posteriormente da gestão financeira comercial e jurídica dos imóveis por elas administrados. 

Ademais, adquirem imóveis prontos e já locados que apresentem potencial de valorização no 

médio e longo prazo. 

O espaço de shopping centers como conhecido hoje surgiu na década de 20, nos EUA, 

com centros comerciais, onde eram projetadas lojas como strip centers (lojas em linha reta 

com estacionamento em frente). Após o término da segunda guerra mundial, o setor teve uma 

grande expansão, em virtude do crescimento populacional e da necessidade de centros de 

convivência. Entretanto, o ápice de crescimento da indústria de shopping centers norte 

americana foi na década de 80, sofrendo posteriormente uma queda, com a crise do sistema 

poupança e empréstimos em 1989.  

O ano de 1993 foi marcado por uma mudança na estrutura de propriedade dos 

empreendimentos. Com a abertura de capital na bolsa americana, as empresas donas de 

shopping centers deixaram de ser estruturas familiares para se tornar REITs (Real Estate 

Investment Trusts). Hoje, nos EUA, existem mais de 50.000 shopping centers e com ABL 

superior a 600 milhões de m². 

Segundo Porter (1989), há cinco fatores que determinam a competitividade setorial: as 

barreiras à entrada de novos agentes, a presença e influência de produtos e serviços 
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substitutos, o poder relativo de negociação de fornecedores e clientes e o grau de competição 

do setor. No setor de shopping centers e propriedades para investimentos, essas barreiras são 

claras, uma vez que são poucos os participantes no mercado, todos são muito fortes 

economicamente, se conhecem bem e fazem o serviço de construção, comercialização e 

administração das propriedades, evitando assim a dependência de fornecedores.  

Apesar da grande competitividade no setor, a ABL per capita no Brasil ainda é muito 

baixa, quando comparada com a Europa e os EUA, demonstrando um grande potencial de 

crescimento. Segundo Giovannetti (2001), o surgimento dos shopping centers no Brasil na 

década de 70 ocorreu pela influência americana, para atender à classe A da capital paulista. A 

evolução do setor foi grande; 20 anos após a primeira inauguração, já existiam 34 novos 

empreendimentos, e dez anos depois, saltou para 147. Assim como nos EUA, o crescimento 

do setor foi mais acelerado na década de 80, com um enfraquecimento na década de 90, 

voltando a ter grande crescimento nas últimas décadas. 

Atualmente, os estados brasileiros com maior número de shopping centers e, 

consequentemente, maior ABL, são: São Paulo, com 156 shopping centers em operação, área 

de 4.479.196 m²; Rio de Janeiro, com 58, área de 1.357.804 m²; Minas Gerais, com 40, área 

de 840.120 m²; Rio Grande do Sul, com 33, área de 592.766 m² e Paraná, com 30, área de 

697.563 m². Ao todo no país, existem mais 470 empreendimentos com ABL de 11.813.911 

m². 

Os estados destacados anteriormente são responsáveis por mais de 60% de todos os 

shopping centers e áreas locáveis no Brasil. Essa concentração na região sul e sudeste pode 

ser explicada por Greenwald e Kahn (2005), que defendem a estratégia por meio da 

localidade, onde mesmo em um mercado global, cada ambiente tem preferências, 

características, normas regulatórias e culturas diferentes.  

Adicionalmente, Hernandez (2005) afirma que o grande número de shopping centers 

acaba ocasionando uma perda da estratégia de localização como vantagem competitiva para 

os empreendimentos. Assim, as administradoras e construtoras devem buscar características 

que atendam às necessidades dos clientes e os diferenciem dos concorrentes. Segundo Porter 

(1989), há apenas dois tipos de vantagens competitivas: liderança em custos e diferenciação, 

cabendo ao administrador do shopping center escolher qual melhor se adapta à sua realidade e 

necessidade. 



72 

 

Conforme Rimkus (1998), o shopping center presta aos comerciantes serviços de 

níveis profissionais, que isoladamente, seriam muito custosos aos comerciantes, serviços 

esses de limpeza, estacionamento, banheiro, entre outros. No Brasil, os shopping centers são 

compostos por lojas de mercadorias e vestuário em geral, chamadas de loja satélite, e por 

grandes redes de hipermercados e varejistas, chamadas de lojas âncoras.  

As lojas âncoras têm papel importante para o empreendimento, pois investem muito 

em marketing e divulgam o shopping center na sua região de atuação. As mais tradicionais 

são: Lojas Americanas, Ponto Frio, Casa & Vídeo, Leader Magazine, C&A, Renner, 

Riachuelo, Carrefour, Casas Bahia, Pão de Açúcar e Magazine Luiza.  

As lojas (satélite e âncoras), além do aluguel e despesas com condomínio, devem 

pagar ainda à administradora do shopping center um valor destinado ao Fundo de Promoção e 

Propaganda (FPP). O valor pago a esse fundo normalmente está relacionado a um percentual 

da receita bruta da loja, e é destinado às ações de marketing do shopping center (JONES, 

1994). Além das lojas, os empreendimentos contam com Malls (áreas comuns (corredores), 

locadas para a colocação de stands, quiosques e similares), fazem merchandising e eventos.  

Apesar de existir muita competição entre os poucos players do mercado, esse é um 

setor muito expressivo na economia brasileira, que cresceu e cresce muito. Segundo dados da 

Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), o setor fechou o ano de 2012 com 

mais de 119 bilhões de reais de faturamento, um aumento de 10,6% em relação a 2011. Isso 

representa 2% do PIB nacional, sem contar que emprega mais de 877 mil trabalhadores 

diretos e indiretos.  

Essa grande expansão e o crescimento do setor começaram em 2007, com o IPO (do 

inglês, Initial public offering) de diversas empresas do segmento, fomentado com o aumento 

de empregos formais, além da ascensão das classes C e B, resultando em 22 shopping centers 

inaugurados em 2011, 31 em 2012, e há previsão de mais 40 até o final de 2013. Essa rápida 

expansão deve ser vista com cautela, pois a grande quantidade de empreendimentos pode 

causar disputas por inquilinos, principalmente os âncoras, que não conseguem inaugurar as 

lojas em todos os empreendimentos, podendo ocorrer vacância nas locações. 

Como relatam Ghosh e Craig (1983), a implantação de um novo estabelecimento não é 

uma visão apenas do presente, mas deve considerar possíveis futuras alterações ambientais 
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para alcançar o sucesso. Para isso, desde a década de 1990, os shopping centers brasileiros 

evoluem e passam por uma revitalização de layout, como os open malls, com luz natural e 

lojas abertas para ruas e jardins e a integração de centros comerciais com moradia e trabalho.  

O setor tem investindo em projetos multiuso integrados ao varejo, culminando no 

aumento do fluxo populacional do shopping center, o que facilita a consolidação dos 

empreendimentos e futuras expansões. Os projetos multiuso mais comuns são centros 

médicos, hotéis, prédios residenciais e torres comerciais. 

O mercado imobiliário brasileiro de edifícios comerciais está muito relacionado ao 

mercado de shopping centers. O tratamento contábil e as características de mercado e 

operacionais são muito similares; em alguns casos, idênticas, tanto é que empresas 

normalmente investem nos dois tipos de empreendimentos simultaneamente. A diferença 

básica de investimento está na forma de recebimento das locações.  

Os shopping centers têm a locação denominada de “variável”, em que o empreendedor 

divide com os lojistas o risco, o sucesso e o desempenho do empreendimento, por meio de 

contratos de aluguéis variáveis, conforme a receita obtida pelo inquilino. Nos edifícios 

comerciais, a locação é denominada de “pura”, em que o empreendedor loca por um valor 

fixo o empreendimento, não dependendo das variáveis dos inquilinos para auferir as suas 

receitas de locação (NRE-POLI, 2013). 

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro são os maiores nichos de mercado para os 

empreendimentos comerciais. Segundo a empresa de consultoria CB Richard Ellis (CBRE), 

as duas cidades têm, em conjunto, quase 18 milhões de m² em ABL só de imóveis comerciais.  

Ainda segundo a CBRE, somente a cidade de São Paulo detém 11.200.000 m² de 

ABL, com mais da metade dispondo de ar condicionado central, concentrada principalmente 

nas regiões Centrais, Paulista, Jardins, JK, Faria Lima e Marginal Pinheiros. Da mesma forma 

que São Paulo, no Rio de Janeiro, mais da metade dos 6.300.000 m² têm ar condicionado 

central, divididos em: Flamengo, Botafogo, Zona Sul e Barra da Tijuca. As duas cidades 

sofrem pela falta de terrenos para a criação de novos empreendimentos.  

O núcleo de Real Estate da Escola Politécnica também afirma que São Paulo é onde se 

localiza o maior estoque de edifícios comerciais e com as melhores especificações técnicas, 
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seguida por Rio de Janeiro e Brasília, enquanto os demais mercados nacionais têm estoque e 

qualidade técnica inferiores (NRE-POLI, 2013).  

O grande desenvolvimento do setor se deu após 1994, com a implantação do Plano 

Real e estabilização da economia brasileira. O setor cresceu significativamente até o ano 

2000, após esse período, passou por um crescimento orgânico. Assim como nos shopping 

centers, os edifícios comerciais são incorporados pela própria empresa construtora ou 

adquiridos de terceiros. 

O financiamento para o setor se alterou ao longo dos últimos anos. Na década de 80, 

apenas construtoras, bancos e investidores privados financiavam o setor; hoje, os principais 

financiadores são as empresas de previdência complementar e os fundos de pensão, além das 

grandes agências governamentais financiadoras, como o BNDES e a Caixa Econômica 

Federal.  

Gregório e Silva (2006) apresentam em seu trabalho a evolução dos financiamentos, 

que passa de capital próprio até fundo de investimentos imobiliários e capital estrangeiro e 

investidores do agronegócio (Ex. Shopping Center Villa Lobos e Shopping Center Frei 

Caneca, ambos em São Paulo).  

No setor de shopping centers e de edifícios comerciais na implementação, assim como 

na incorporação imobiliária, existe um período de alto investimento sem retornos, nomeado 

pelo mercado de “ciclo de implantação”, que pode ser longo (4 a 6 anos). Nesse período, o 

empreendimento carece de muitos recursos financeiros, sem apresentar retorno imediato. 

Somente após o empreendimento entrar em operação é que ele gerará o retorno, e esse 

período de payback, em geral, dura em média 20 anos. Com isso, a fonte de financiamento 

necessita ter capacidade para suportar o maciço investimento no período de implantação com 

o longo tempo de payback (GREGÓRIO e SILVA, 2006). 

O setor de locação é regulamentado pela lei nº 12.112, de 10 de dezembro de 2009 

(BRASIL, 2009b), que dispõe sobre os procedimentos de locação de imóveis urbanos. Suas 

principais características são:  

 Em situações de alienação, o locatário tem preferência na compra do imóvel 

locado; 



75 

 

 A cessão da locação, o empréstimo e a sublocação do imóvel dependem da 

aprovação do locador, mesmo se o contrato for entre empresas do mesmo grupo; 

 Todas as garantias apresentadas na elaboração do contrato são estendidas até a 

devolução do imóvel ao locador, mesmo que o contrato seja prorrogado por prazo 

indeterminado; 

 Poderá o locatário sofrer ação de despejo caso pratique infração legal ou 

contratual, não pague o aluguel e encargos ou não substitua o fiador ou a garantia quando a lei 

permitir essa opção para o locador; 

 As partes (locador e locatário) podem, após três anos de contratos, solicitar a 

revisão do preço de aluguel para o valor de mercado, com o intuito de corrigir eventuais 

valorizações ou depreciações dos preços do contrato.  

No quadro seguir, apresento um comparativo do tamanho da ABL (meta do setor) e a 

quantidade de empreendimentos que as empresas têm e administram. Obtive todas essas 

informações no formulário de referência que é de divulgação obrigatória à CVM. As 

informações estão na ordem decrescente, conforme o tamanho da ABL (m²): 

Quadro 7 Comparativo do Tamanho das Empresas Pesquisadas (2T_2013) 

 Método 
Qtd. de Shopping ou 

Imóveis Comerciais 
ABL (m²) 

ABL Própria 

(m²) 

Shopping 

Administrados 

BRProperties Valor Justo  123 imóveis 2.221.712 2.221.712 - 

BRMalls Valor Justo  51 shopping 1.620.600 934.900 44 

Multiplan Custo Histórico  17 shopping 712.000 638.959 17 

Aliansce Custo Histórico  17 shopping 601.534 404.506 26 

Iguatemi Custo Histórico  14 shopping 490.000 282.004 11 

Sonae S. BR Valor Justo  11 shopping 422.600 350.000 9 

CCP Custo Histórico 19 imóveis; 4 shopping  409.673 246.355 4 

São Carlos Custo Histórico  62 imóveis 380.600 380.600 - 

JHSF Custo Histórico  5 shopping  350.455 315.046 5 

General Shop Custo Histórico  17 shopping  327.914 253.635 17 

Brasil Agro Custo Histórico  7 Propriedades Agrícolas  177,2 mil há - - 

Par al Bahia Custo Histórico ND ND ND ND 

ABL – Área Bruta Locável  

Fonte: Formulário de Referência - CVM 

No mapa a seguir, apresento os pontos que representam a quantidade dos 

empreendimentos de todas as empresas pesquisadas, genuínas exploradoras de propriedades 

para investimento. Os mapas que apresentam a ABL e as receitas das propriedades são muito 

similares ao apresentado a seguir, e por isso, suas apresentações não têm relevância. 
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Figura 2 Mapa da Dispersão das Propriedades para Investimento  

Fonte: Autor 

Fica evidente que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são as “grandes 

locomotivas” das empresas de propriedade para investimento brasileiras, seguidos por Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul. Nas regiões centro oeste, norte e nordeste, há estados que não 

têm sequer uma propriedade para investimento nas empresas estudadas. A região sul tem uma 

concentração considerável de propriedades para investimento, assim como o Distrito Federal 

e a Bahia, representada pela cidade de Salvador. 

Para um melhor entendimento da relevância e da concentração geográfica das 

propriedades, apresento a seguir a distribuição nos estados brasileiros das ABL, das 

quantidades de empreendimentos e das receitas de locação média previstas das três maiores 

empresas do setor (BRMalls, Multiplan e BRProperties).  

O destaque do quadro é a maior concentração da Multiplan e BRProperties nos estados 

das regiões sul, sudeste e centro oeste brasileira. A BRMalls, além das regiões de atuação das 

companhias anteriores, também está espalhada pelo norte e, principalmente, pelo nordeste 

brasileiro. A Multiplan, entre as três comparadas, é a que tem a menor quantidade de 

empreendimentos, e a ABL, mas a que tem as maiores receitas com seus empreendimentos.  
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A BRProperties, apesar de seu grande volume de empreendimentos e ABL, depende 

quase que exclusivamente das receitas do estado do Rio de Janeiro e São Paulo, aproximando-

se no valor das receitas da BRMalls, que têm menos empreendimentos e menor ABL.  

Juntamente com o quadro, apresento um mapa do Brasil, para comparar as receitas das 

três empresas nos estados. O mapa facilita a visualização da dispersão da BRMalls, a 

dependência da BRProperties de São Paulo e Rio de Janeiro, além dos maiores valores das 

receitas recebidos pela Multiplan. O fator que mais intriga nessa análise é o motivo pelo qual 

a Multiplan divulga suas propriedades para investimento pelo custo histórico, uma vez que o 

valor justo seria mais relevante e real, pois considera as características das suas propriedades. 

As outras duas empresas optam pela divulgação do valor justo. 

 
Figura 3 Mapa de Distribuição da Receita (BRMalls, BRProperties, Multiplan) 

Fonte: Autor 
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Quadro 8 Estados com as três maiores empresas (2T_2013) 

 Área Bruta Locável Própria (m²) Quantidade de Empreendimentos Receita Anual (Reais) 

Estado BRMalls Multiplan BRProperties BRMalls Multiplan BRProperties BRMalls Multiplan BRProperties 

AL 18.841 - - 1 0 0 1.714.531,00 - - 

AM 11.667 - - 1 0 0 1.061.697,00 - - 

BA 37.812 - - 1 0 0 3.440.892,00 - - 

DF - 32.993 46.698 0 1 2 - 11.392.293 1.178.561 

GO 21.649 - - 2 0 0 1.970.059,00 - - 

MA 18.264 - - 2 0 0 1.662.024 - - 

MS 27.808 - - 1 0 0 2.530.528 - - 

MG 116.595 73.986 16.466 8 3 2 10.610.145 36.928.094 1.593.955 

PA 2.739 - - 1 0 0 249.249 - - 

PR 161.097 42.153 60.273 6 1 4 14.659.827 13.916.398 1.307.219 

PE 21.312 - 71.813 1 0 3 1.939.392 - 1.428.246 

RJ 218.468 110.495  499.572 11 4 34 19.880.588 40.210.035 37.304.527 

RN 8.724 - - 1 0 0 793.884 - - 

RS 13.797 68.212 4.421 1 1 1 1.255.527 13.491.916 230.426 

SC 2.840 - - 1 0 0 258.440 - - 

SP 224.232 194.832 1.522.468 12 7 77 20.405.112 68.085.837 44.197.655 

TO 29.067 - - 1 - - 2.645.097 - - 

Total 934.912 522.671 2.221.712 51 17 123 85.076.992 184.024.574 87.240.589 

ABL – Área Bruta Locável 

Fonte: Formulário de Referência - CVM
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Um fator de destaque do setor é que ele emprega mais de 800 mil trabalhadores diretos 

e indiretos, mas, nas empresas de propriedade para investimentos, a quantidade de 

empregados diretos é pequena, considerado tamanho e faturamento dessas.  

Conforme o quadro a seguir, as maiores empresas têm pouco mais de 300 empregados 

e todas apresentam índices de rotatividade de empregos preocupantes. Por exemplo, a 

BRMalls teve uma mudança de quase metade de seus empregados em 2011 e o setor 

apresentou média de 30% em rotatividade dos empregados em 2012. As informações estão 

ordenadas de forma decrescente, de acordo com o índice de rotatividade de 2012: 

Quadro 9 Quantidade de Empregados e Rotatividade 

 
Qtd. 

2009 

Qtd. 

2010 

Qtd. 

2011 

Qtd. 

2012 

Rotatividade 

2009 

Rotatividade 

2010 

Rotatividade 

2011 

Rotatividade 

2012 

Brasil Agro 87 115 124 137 70,55% 51,63% 62,32% 66,92% 

General Shop 63 66 110 133 20,00% 33,00% 63,00% 38,00% 

São Carlos 26 34 42 50 14,00% 22,00% 43,00% 37,00% 

BRMalls 123 251 321 366 24,40% 25,10% 49,40% 36,42% 

JHSF 76 65 83 89 21,00% 32,00% 31,00% 33,00% 

CCP 31 50 58 69 10,00% 28,10% 26,70% 27,30% 

Aliansce 54 97 135 164 21,30% 34,02% 30,37% 25,91% 

Sonae S. BR 127 147 156 147 7,40% 9,30% 23,40% 25,00% 

Iguatemi 127 190 212 259 2,30% 26,40% 22,58% 20,70% 

Multiplan 161 181 206 243 7,62% 11,05% 13,90% 13,85% 

BRProperties 30 43 61 81 6,67% 18,60% 13,11% 9,88% 

Par al Bahia 35 35 36 36   ND ND ND ND 

Média 78,33 106,17 128,67 147,83 18,66% 26,20% 35,56% 30,36% 

Desv. Padrão 44,41 68,41 81,05 93,91 0,18 0,12 0,20 0,14 

Rotatividade – Quantidade de empregados desligados sobre a quantidade total de empregados  
Fonte: Formulário de Referência - CVM 

4.1.3 Perspectivas do Setor 

Segundo o Núcleo de Estudo de Real Estate da escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, o setor de empreendimentos comercias deverá sofrer uma queda no volume de 

novos negócios em 2013, no comparativo com 2012 (NRE-POLI, 2012). A Ernest Young, em 

seu relatório anual sobre Real Estate, também aponta um decrescimento do setor, que ocorre 

desde 2011 (E&Y, 2012).  

Quanto ao valor recebido nas locações dos empreendimentos comerciais, o Núcleo da 

Poli prevê possibilidade de algum crescimento na região metropolitana carioca, mas, nas 



80 

 

outras regiões do país, e principalmente em São Paulo, o valor recebido em locações não deve 

ter um crescimento relevante, com grande possibilidade de estabilização. Poderá chegar ao 

extremo de ter uma desvalorização em 2013, principalmente no preço do aluguel nos 

escritórios pequenos, uma vez que a oferta está superior à demanda por esse tipo de imóvel.  

Com a desvalorização do aluguel, consequentemente ocorre perda de valor de mercado 

do imóvel, que exigirá das empresas o reconhecimento de perda com valor justo nos 

resultados futuros. Apesar do possível ajuste negativo no valor de mercado dos imóveis 

comerciais, sua liquidez para comercialização aumentou se comparada com 2006 e 2007. O 

núcleo da Poli, em uma carta mais recente, avalia que os bons projetos vão manter seus 

patamares de locação; contudo, os projetos de qualidade inferior ou de difícil localização 

poderão sofrer alguma vacância e reduzir os preços dos aluguéis (NRE-POLI, 2013). 

No setor de shopping centers, o núcleo de estudos da Poli prevê o ano de 2013 como 

2012, ao estimar os bons índices de crescimento já alcançados no ano anterior. É esperada 

uma forte expansão na implementação de novos empreendimentos e uma previsão de 

lançamentos dos empreendimentos em áreas menores, com mercado menos saturado. Isso 

poderá acarretar alguma dificuldade no desempenho dos atuais empreendimentos, em razão 

da concorrência “predatória” implantada no setor (NRE-POLI, 2012). 

 

4.2 Dados Secundários 

Antes das entrevistas, levantei dados secundários e hipóteses teóricas que deram 

suporte aos questionamentos nas entrevistas. Com isso, as etapas da análise qualitativa dos 

dados secundários e entrevistas não foram realizadas concomitantemente. 

Preparei a análise do trabalho considerando as hipóteses que poderiam influenciar as 

escolhas contábeis em propriedade para investimento, que já foram levantadas no referencial 

teórico. Todas as hipóteses levantadas, tanto no referencial teórico de escolhas contábeis 

quanto no de propriedade para investimento, foram apontadas qualitativamente e de forma 

indireta com as entrevistas. 

O período de análise das informações quantitativas se estendeu de 2009 a 2012, sendo 

usadas informações secundárias divulgadas pelas empresas à CVM e pelo site de informações 
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com os investidores das próprias empresas. A escolha desse período de análise foi 

intencional, pois é o período ex post à adoção do IFRS pelas empresas brasileiras.  

Os dados que utilizei foram apenas as informações anuais das empresas, pois essas, 

“inadequadamente”24, não atualizam trimestralmente os valores e as características da 

mensuração pelo valor justo das propriedades para investimento. Ao contrário da maioria das 

empresas que adotaram o IFRS, que tiveram seus ativos reavaliados antes da adoção das 

normas (adoção inicial com o deemed cost), nas empresas com propriedades para 

investimento, as “reavaliações” das propriedades devem ser feitas periodicamente 

(CHRISTENSEN e NIKOLAEV, 2013). 

Na próxima seção, apresento as hipóteses confrontadas com dados secundários 

disponíveis no site da Bolsa de Valores de São Paulo, testes (iniciais) esses que serviram de 

base, direcionadores e principalmente de evidências para as entrevistas. 

4.2.1 Hipótese da Concentração Acionária 

Com a comparação da distribuição acionária das empresas, busquei no site da Bolsa 

de Valores São Paulo a quantidade de principais acionistas e o percentual de controle que 

esses detinham de cada companhia, comparando com o percentual distribuído no mercado 

para ser negociado (free float). 

As empresas que optam pela escolha do valor justo têm uma maior distribuição 

acionária, com média superior a 60% das ações em poder de terceiros não significativos e não 

controladores das companhias. O destaque é para a empresa BRMalls, na qual apenas 13% 

das suas ações estão concentradas em dois fundos de pensão acionistas, não tratados pela 

companhia como controladores. A companhia afirma ainda, em seu estatuto, não ter nenhum 

controlador. 

As empresas que optam pelo custo histórico têm uma grande concentração acionária; 

aproximadamente 30% das ações ordinárias, em média, estão distribuídas no mercado (free 

float). O destaque é para a CCP, cujos principais acionistas detêm quase 80% do total de 

ações da empresa, e para a Multiplan, que tem um controlador direto (o fundador da empresa) 

                                                           
24 Fato que fere o princípio da competência, além de ferir o CPC de informações intermediárias. Segundo o CPC 

21 - Demonstração Intermediária (R1), parágrafo 6: “A demonstração contábil intermediária tem como objetivo 

prover atualização com base nas últimas demonstrações contábeis anuais completas [...]”. 
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e um indireto (fundo de pensão canadense que celebrou um contrato de 30 anos para dividir o 

controle com o fundador). 

Outro destaque da distribuição acionária é a quantidade de principais acionistas. Nas 

empresas de valor justo, a que tem a maior quantidade é a BRProperties, com quatro, ao 

passo que a média do grupo (valor justo) é de 2,67. Nas empresas com divulgação pelo custo 

histórico, a quantidade é maior em algumas empresas, como Aliansce e São Carlos, com sete 

e até mesmo nove acionistas principais, e a média do grupo (custo histórico) é de cinco por 

empresa. 

Apresento a seguir um quadro de distribuição de controle acionário. As informações 

estão ordenadas de forma crescente, considerando o percentual dos principais acionistas: 

Quadro 10 Estatística Descritiva da Concentração Acionária 

 Empresa  

Quantidade de 

Principais 

Acionistas 

Participação dos 

Principais 

Acionistas 

Ações dispersas 

no Mercado 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 2 13,22% 86,78% 

BRProperties 4 41,92% 58,08% 

Sonae S. BR 2 69,58% 30,42% 

Média  2,67 41,57% 58,43% 

Desvio Padrão 0,9428 0,2301 0,2301 

Variância  0,8889 0,0529 0,0529 

         

Empresas de 

Custo Histórico 

Par al Bahia 4 53,62% 46,38% 

Brasil Agro 6 63,02% 36,99% 

Aliansce 7 63,49% 36,51% 

Iguatemi 3 66,38% 33,26% 

Multiplan 4 73,07% 26,33% 

JHSF 3 74,70% 25,27% 

General Shop 3 74,75% 25,25% 

São Carlos 9 76,16% 23,02% 

CCP 6 79,29% 20,30% 

Média  5,00 69,39% 30,37% 

Desvio Padrão 2,0000 0,0780 0,0796 

Variância  4,0000 0,0061 0,0063 

Fonte: BM&FBOVESPA 

A comparação do grau de distribuição acionária e a quantidade de acionistas 

controladores indicam que existe uma relação contrária entre o percentual de controle e a 

adoção do valor justo; quanto maior a quantidade de principais acionistas e seus percentuais 
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de controle, menor a quantidade de ações distribuídas ao mercado e menor a probabilidade da 

adoção do valor justo. Esse fator é possivelmente explicado pelo fato de os principais 

acionistas serem os controladores e já estarem presentes na empresa, com informações 

antecipadas e privilegiadas, e podem não necessitar das informações contábeis divulgadas ao 

mercado para suas tomadas de decisões. 

A Sonae S. BR. apesar de ser uma empresa de valor justo, está concentrada com dois 

controladores, mas essa concentração deve ser analisada com cautela, pois os dois 

controladores da empresa são uma empresa norte americana (DDR), com mais de 440 

propriedades para investimento, e outra europeia (SONAE), com mais de 2 milhões de m² em 

ABL. As duas companhias controladoras, em seus mercados, têm as suas ações dispersas, e 

por isso, a Sonae S. BR. também é uma empresa com dispersão acionária (ao menos nos 

países das suas controladoras). 

Ao focar a análise nas duas maiores empresas do setor, a Multiplan é destaque, por ter 

o controle direto (Multiplan Planejamento Participações e Administração S.A.) exercido pelo 

seu fundador, José Isaac Peres, que detém 35% de toda companhia. Como ele é o controlador 

direto, tem o poder de escolher o presidente do conselho de administração e a maior parte dos 

diretores e conselheiros. Como controlador indireto, a Multiplan tem a 1700480 Ontario Inc., 

com 25% das ações nas mãos desse fundo de pensão dos professores canadenses, o qual 

também controla outras empresas, como a Cadillac Fairview, um dos maiores players de 

shopping centers na América do Norte.  

A BRMalls apresenta uma situação diferente da Multiplan, pois afirma no estatuto 

não possuir acionistas controladores. Os poucos acionistas que detêm uma quantidade mais 

significativa de ações (menos de 5%) não controlam a companhia. Seus acionistas são 

basicamente fundos pensão norte americanos e europeus, representados nas assembleias por 

meio de procuração a advogados, com instrumentos de votação chamados de Proxy Vote25.  

Os resultados encontrados reforçam a hipótese de que empresas com maior dispersão 

acionária optam pela escolha do valor justo em detrimento do custo histórico, indicando que 

o valor justo é um possível redutor de assimetria de informação, além de uma melhor forma 

                                                           
25 Serviço prestado pelos escritórios de advocacia a fundos internacionais. Os escritórios se encarregam de 

divulgar as informações publicadas, notícias e outras informações relevantes da empresa e participam das 

assembleias, votando de acordo com as predeterminações dos analistas dos fundos. 
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de divulgação para usuários externos que não participam diretamente da atividade da empresa 

e têm apenas capital investido nela.  

Dentro da hipótese de dispersão acionária, a distribuição de dividendos pode ser um 

fator estimulador para a adoção ou não do valor justo. No Brasil, as empresas de valor justo 

estão adotando a seguinte estratégia para o pagamento de dividendo sobre o lucro “inflado” 

pelo valor justo: pagam o dividendo mínimo obrigatório com base no lucro líquido realizado 

(sem efeitos de valor justo) das controladoras e, adicionalmente, propõem dividendos 

complementares. 

Esses dividendos complementares (com efeito parcial de valor justo) nem sempre são 

a totalidade do ganho com valor justo, pois as empresas não têm capacidade financeira de 

pagar dividendos sobre toda a variação, que é resultado não realizado. Com isso, os 

dividendos são parcialmente pagos com base em lucros ainda não realizados das valorizações 

com o valor justo. 

O procedimento anterior possivelmente será alterado em razão da instrução normativa 

1397/13 (BRASIL, 2013a). De acordo com essa instrução, a pessoa jurídica poderá deduzir 

da apuração do lucro real e contribuição social os dividendos e juros sobre capital próprio. 

Contudo, o cálculo permitido para apuração da dedução deve ser feito com os critérios 

contábeis vigentes em 31/12/2007 (antes do IFRS). No art. 28, a instrução ainda impõe que a 

parcela excedente (a apuração fiscal) de lucros distribuídos deverá ser sujeita à incidência do 

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, fato que não aconteceu até antes da instrução 

normativa. 

Apresento a seguir o quadro com a política de distribuição de dividendos e seus 

retornos. As informações estão ordenadas de forma decrescente, com base no lucro líquido 

ajustado de 2012:  



85 

 
Quadro 11 Retenção de Lucro e Distribuição de Dividendos 

 

% de Retenção do 

Lucro* 
Lucro Líquido Ajustado (Reais)** 

Taxa de Retorno em Relação ao 

Patrimônio Líquido do Emissor*** 

 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

BRMalls 85% 85% 85% 87% 940.888.000 471.636.000 447.468.000 1.654.895.000 18,60% 8,10% 6,80% 20,21% 

BRProperties 75% 98% 81% 84% 14.305.000 772.700.000 318.639.000 1.026.685.000 0,10% 0,30% 0,10% 15,00% 

Multiplan 64% 50% 53% 55% 162.081.000 205.874.565 282.045.140 367.452.615 5,80% 7,40% 9,60% 12,07% 

Iguatemi 43% 60% 58% 75% 88.281.000 143.970.000 151.938.000 254.833.000 6,70% 9,70% 9,10% 14,37% 

São Carlos 71% 71% 71% 75% 126.716.000 87.337.517 91.541.547 221.047.209 22,10% 13,80% 13,10% 6,24% 

Sonae S. BR 71% 99% 89% 85% 24.958.000 132.234.000 219.497.000 176.254.000 1,00% 0,20% 1,00% 1,00% 

JHSF 42% 25% 61% 57% 141.972.010 198.241.230 204.370.830 169.971.120 8,80% 13,70% 6,90% 14,00% 

CCP 75% 75% 75% 50% 62.510.175 93.892.304 113.733.898 153.035.960 15,60% 20,00% 22,00% 24,34% 

Aliansce 75% 75% 75% 99% 28.758.355 51.836.937 96.346.736 121.046.901 1,20% 1,00% 1,00% 0,07% 

Brasil Agro 100% 100% 100% ND 949.599                    -    28.427.000 ND 0,00% 0,00% 0,00% ND 

Par al Bahia 47% 5% 0% 0% 4.796.019 27.917.952                    -    3.912.101 0,40% 4,30% 0,00% 0,50% 

General Shop ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Média 67% 64% 65% 67%   145.110.468    218.564.050    195.400.715  414.913.291 7,30% 7,14% 6,33% 10,78% 

Desvio Padrão 0,16 0,27 0,24 0,27 257524135 219456274 119971270 491741357 0,08 0,06 0,07 0,08 

Fonte: Formulário de Referência – CVM 

* O % de Retenção do Lucro refere-se a ao percentual do lucro líquido ajustados que a empresa não distribui de dividendo; 

** O lucro líquido ajustado é calculado na controladora descontando efeitos de equivalência patrimonial, reserva lega e ganhos com valor justo nos derivativos e propriedades para investimento 

que essa possa deter (valor diferente do consolidado); 

***A Taxa de Retorno em Relação ao Patrimônio Líquido do Emissor é um múltiplo calculado com base no preço de lançamento e oferta inicial da ação (IPO) e os dividendos pagos no período. 
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As empresas têm uma política de retenção dos lucros interessante: a BRProperties, 

por exemplo, retém mais do que permitido por lei26 (75%), fator possivelmente relacionado 

com seu estatuto e com a valorização das propriedade para investimento, pois o resultado 

com valor justo é um lucro ainda não realizado. Ainda na BRProperties, é possível perceber 

que seu lucro foi muito discrepante em 2010, distribuindo apenas 2% desse. Essa é uma das 

empresas com menores taxas de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor.  

A BRMalls é destaque pelos maiores lucros ajustados, com taxas de retorno similares 

à sua maior concorrente (Multiplan), que retém pouco mais de 50% do lucro líquido ajustado. 

Os dados anteriores mostram que o investimento na BRMalls parece ser mais eficiente, pois, 

com menos lucros distribuídos, consegue entregar aos acionistas taxas de retorno similares as 

empresas que têm uma maior distribuição do lucro. Maiores retornos ainda são alcançados na 

CCP e São Carlos, com a distribuição dos dividendos obrigatórios, ou um pouco mais do que 

esse percentual no caso da CCP, além dessas empresas apresentarem taxas de retorno 

expressivas em relação às demais do setor. 

Com o comparativo das duas maiores empresas (BRMalls e Multiplan), a maior taxa 

da rentabilidade apresentada pela Multiplan pode ser explicada pelo seu controlador indireto 

1700480 Ontario Inc., detentor de 100% da Cadillac Fairview, uma das maiores 

administradoras e proprietárias de shopping centers na América do Norte, com 80 

propriedades, cujo valor é superior a 20 bilhões de dólares. A empresa norte americana 

compartilha seu know how, expertise de ideias e melhores práticas, sem contar a 

possibilidade do aumento da exposição a lojistas internacionais. 

Outro ponto relacionado à concentração acionária é a participação dos integrantes das 

famílias controladoras nas posições da alta administração das empresas. Os integrantes dessas 

famílias acabam ocupando cargos estratégicos, como presidência, vice-presidência, conselhos 

de administração e diretorias no geral. Apresento a seguir uma tabela com a relação da 

quantidade de cargos no conselho de administração e na diretoria de cada empresa. As 

                                                           
26 Lei nº. 6.404/76, determina a distribuição de dividendo obrigatório aos acionistas por meio do artigo 202: 

“Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos 

lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes 

normas: 

I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: 

        a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e  

        b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da mesma reserva 

formada em exercícios anteriores; […]” 
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informações estão ordenadas de forma decrescente, de acordo com a quantidade de cargos 

ocupados pelas famílias: 

Quadro 12 Controle Acionário e Administração 

 

Empresa 

Família ou 

Controlador 

Presente? 

Cargos 

Conselho 

Cargos 

Diretoria 
Total 

Empresas de 

Custo Histórico 

Multiplan Sim 3 2 5 

General Shop Sim 3 2 5 

Iguatemi Sim 3 1 4 

Aliansce Sim 1 3 4 

JHSF Sim 2 1 3 

Brasil Agro Sim 2 0 2 

São Carlos Sim 1 0 1 

CCP Sim 1 0 1 

Par al Bahia ND ND ND ND 

           

Empresas de 

Valor Justo 

Sonae S. BR Sim* 0 2 2 

BRProperties Sim 1 0 1 

BRMalls Não 0 0 0 

* Empresa tem dois fundos internacionais controladores nos seus países de origem, eles têm o controle disperso, mas no 

Brasil os fundos estão presente com dois cargos na diretoria da empresa. 

Fonte: Site das Empresas 

Como previsto, as empresas de custo histórico são as que têm mais controladores da 

família na sua administração, fato que já era esperado, já que, antes de abrir capital, eram 

empresas familiares, com tradição de sucessão na sua administração. Cabe uma observação 

sobre a quantidade de cargos, que pode não significar a quantidade de membros da família 

(pessoas), uma vez que o mesmo membro pode ocupar um cargo no conselho de 

administração e outro na diretoria da empresa, contando como dois cargos. 

A concentração acionária é uma hipótese claramente diferenciada entre as empresas 

de custo histórico e valor justo. Como previsto no referencial teórico, as empresas com mais 

dispersão acionária no mercado de capitais são as que optam pelo valor justo, e as que optam 

pelo custo histórico têm acionistas fundadores e controladores eleitos na sua administração e 

participando diretamente nas decisões das companhias. A Multiplan e a General Shopping, 

empresas de custo histórico, chegam a ter cinco cargos na administração de suas companhias, 

enquanto a BRMalls, empresa de valor justo, não tem controlador ou família na 

administração da companhia. 
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4.2.2 Hipótese da Alavancagem 

Para avaliar a alavancagem das empresas, fiz uma adaptação nos balanços padrões 

divulgados à CVM, naquelas com divulgação pelo custo histórico. A adaptação foi a 

diferença líquida27 entre o custo histórico (balanço) e valor justo (NE) das propriedades para 

investimento, acrescida ao ativo total e ao patrimônio líquido das empresas, para que todas 

tivessem a mesma unidade de medida (nesse caso valor justo).  

Na ótica contábil, foi capitalizado o valor justo nas empresas que divulgam pelo custo 

histórico. O cálculo da alavancagem foi feito ao dividir o passivo oneroso (dívida líquida28) 

pelo patrimônio líquido ajustado, conforme explicado anteriormente. Apresento a seguir o 

resultado geral encontrado no quadro seguinte, com ordem decrescente de alavancagem no 

ano de 2012: 

Quadro 13 Níveis de Alavancagem – Valor Justo 

   Empresa 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Empresas de 

Valor Justo 

BRProperties 53,67% 67,55% 56,42% 65,52% 

BRMalls 28,70% 27,05% 44,24% 51,09% 

Sonae S. BR 12,29% 12,07% 14,44% 27,92% 

Média 31,56% 35,56% 38,36% 48,18% 

Desvio Padrão 17,01% 23,43% 17,63% 15,49% 

      

Empresas de 

Custo Histórico 

General Shop 21,35% 93,24% 116,21% 151,30% 

JHSF 35,52% 43,24% 47,61% 76,92% 

CCP 27,83% 50,59% 54,02% 64,09% 

São Carlos 68,76% 85,95% 67,10% 61,86% 

Iguatemi 13,35% 17,50% 34,11% 41,29% 

Aliansce 10,15% 8,29% 9,19% 24,57% 

Multiplan 4,22% 4,77% 6,43% 19,92% 

Brasil Agro 4,13% 12,18% 13,11% 12,55% 

Par al Bahia 2,90% 5,43% 4,32% 3,14% 

Média 20,91% 35,69% 39,13% 50,63% 

Desvio Padrão 20,02% 32,70% 34,80% 42,88% 

Fonte: CVM 

No quadro anterior, em que apresentei os efeitos do valor justo na alavancagem, vê-se 

que não existe discrepância entre os dois grupos (empresas de custo histórico e empresas de 

                                                           
27 Foi descontado 34%, referente ao imposto de renda diferido, do ganho com valor justo nas empresas de custo 

histórico. 
28 Para este trabalho, considerei dívida líquida todo o passivo oneroso, que nas empresas de propriedades para 

investimento, é composto basicamente por empréstimos, financiamentos, títulos e certificados recebíveis.  
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valor justo) ao menos na média.  Considerada a variação (desvio padrão), a análise pode ser 

diferente com as empresas do grupo de custo histórico, pois algumas apresentam índices 

menores do que 5% e outras superiores a 150%. 

No grupo de empresas de custo histórico, o destaque é para a General Shop, que 

aumentou exponencialmente sua alavancagem no período, passando a apresentar índices de 

alavancagem superiores a 150% em 2012, ante os pouco mais de 20% em 2009. A Par al 

Bahia, a Brasil Agro, a Multiplan e Aliansce apresentaram índices de alavancagem inferiores 

à média do grupo e do setor. 

Como no quadro anterior não consegui discriminar os grupos de custo histórico e de 

valor justo, fiz um novo cálculo considerando o efeito da alavancagem com o patrimônio 

líquido mensurado pelo custo histórico29. Apresento os resultados no próximo quadro, com as 

empresas em ordem decrescente de alavancagem em 2012: 

Quadro 14 Níveis de Alavancagem – Custo Histórico 

  Empresa 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 47,75% 48,91% 82,61% 153,57% 

BRProperties 119,92% 158,51% 122,98% 122,99% 

Sonae S. BR 45,01% 92,71% 50,17% 99,30% 

Média 70,89% 100,04% 85,25% 125,28% 

Desvio Padrão 42,48% 55,17% 36,48% 27,21% 

      

Empresas de 

Custo Histórico 

General Shop 17,98% 93,71% 141,87% 394,48% 

CCP 54,52% 115,02% 124,75% 129,95% 

JHSF 48,53% 62,92% 88,06% 127,50% 

São Carlos 93,47% 125,52% 123,98% 118,56% 

Iguatemi 23,62% 33,49% 68,65% 84,46% 

Multiplan 9,66% 13,79% 17,68% 56,14% 

Aliansce 18,85% 13,25% 16,57% 48,78% 

Brasil Agro 4,39% 13,91% 16,18% 16,88% 

Par al Bahia 2,90% 5,43% 4,32% 3,15% 

Média 30,43% 53,00% 66,90% 108,88% 

Desvio Padrão 29,76% 47,63% 54,91% 116,77% 

Fonte: CVM 

A média da alavancagem nas empresas de custo histórico foi menor do que a média 

nas empresas de valor justo. O percentual da alavancagem cresceu, comparado com o 

                                                           
29 As empresas de valor justo não divulgam o valor histórico. Para esse cálculo, o custo histórico foi obtido 

descontando todos os efeitos de valorização por valor justo após o ano de 2009 (ex post IFRS).    
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primeiro quadro, em razão do patrimônio mensurado pelo custo histórico ser menor do que o 

valor justo.  

A General Shop permanece como a empresa mais alavancada do setor; porém, em 

2012, o destaque foi a Multiplan: com o índice de alavancagem calculado pelo valor justo, 

seu valor é 19%, e com o índice calculado pelo custo histórico, 56%, apresentando um 

crescimento de quase três vezes, enquanto no grupo de empresas com custo histórico o valor 

aumentou pouco mais de duas vezes com a nova fórmula de cálculo. 

Nos dois grupos (valor justo e custo histórico), com as formas de cálculo (PL a valor 

justo e PL a custo histórico), é possível perceber uma tendência no crescimento da 

alavancagem. Nas empresas de valor justo, essa tendência é mais sutil no período até 2011, 

com crescimento superior em 2012. Nas empresas de custo histórico, o crescimento foi muito 

abrupto entre 2009 e 2010, situação que se estabilizou em 2011 e novamente apresentou 

crescimento em 2012. 

O destaque da alavancagem se dá quando se compara a Multiplan (maior player com 

divulgação por custo histórico) com a BRProperties e BRMalls (dois maiores players de 

divulgação por valor justo). A Multiplan apresentou índice de alavancagem de pouco mais de 

6% em 2011, passando para quase 20%30 em 2012, enquanto os outros dois participantes do 

mercado que divulgam pelo valor justo alcançaram em alguns anos médias superiores a 50% 

e até mesmo 65%. Essa é uma das maiores diferenças quando comparados os dois grupos de 

empresas. 

Ainda com o foco na Multiplan, é clara a opção da empresa pelo não endividamento 

excessivo nos novos projetos, já que optou por um novo IPO em 2013 para captar mais 

recursos, em que a grande parte do capital foi subscrita pelos atuais controladores, não 

modificando a dispersão acionária e melhorando os índices de alavancagem. A Iguatemi, 

outro grande player do custo histórico, assim como a Multiplan, também teve um novo 

processo de IPO em 2013. 

Outro ponto levantado sobre a alavancagem é a quantidade de dívidas e como elas 

estão distribuídas no curto, médio e longo prazo. A seguir, apresento uma comparação dos 

valores divulgados em 2012. As informações estão ordenadas de forma decrescente, 

                                                           
30 Considerando como base do cálculo a tabela de alavancagem, com o PL mensurado pelo valor justo. 
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considerando o valor total de dívidas. As maiores empresas, como esperado, estão no topo do 

quadro, com maior quantidade de dívidas no longo prazo.  

Conforme já previsto pelos índices de alavancagem, a BRMalls tem muito mais 

dívidas do que os demais participantes da pesquisa. Existe também uma discriminação entre 

o grupo das duas maiores empresas com divulgação por valor justo e o grupo das demais 

empresas do setor, em que a segunda colocada tem duas vezes a quantidade de dívidas da 

terceira. 

Uma questão interessante sobre a diferença das dívidas da Multiplan e BRMalls está 

nos instrumentos usados para o financiamento. A BRMalls tem suas dívidas compostas 

basicamente por certificados de recebíveis imobiliários e empréstimos de bancos comerciais; 

a Multiplan não opera com certificado de recebíveis imobiliários e tem parte das suas dívidas 

no BNDES e em outros bancos comerciais, por meio de Cartas de Crédito Bancário (CCB), 

fazendo com que, possivelmente, seus custos financeiros sejam menores.  

A BRProperties, assim como a BRMalls, também tem um valor expressivo nas 

dívidas; seu valor supera a soma das dívidas da Multiplan e da Aliansce (segunda e terceira 

colocadas, respectivamente). 

A característica diferente das dívidas pode ser explicada pela ideologia e pelo modelo 

do negócio: a Multiplan constrói todos os seus empreendimentos, com isso, certamente 

consegue captar recursos com o governo a taxas menores. A BRMalls, além de construir 

alguns empreendimentos, também compra muitos outros já em operação, o que pode 

modificar a forma como é financiada, fato que pode ser necessário à emissão de títulos de 

dívidas. Essa diferença de estratégia no modelo de negócios faz com que as empresas tenham 

vantagens completivas e entreguem aos seus usuários (que são diferentes) serviços e produtos 

com valor agregado. 
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Quadro 15 Dívidas (em R$ mil) 

   < 1 ano 1 a 2 anos 3 a 5 anos > 5 anos Total 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 1.436.806 1.447.352 864.957 5.340.819 9.089.935 

BRProperties 466.942 1.616.365 1.230.666 1.299.575 4.613.548 

Sonae S. BR 76.021 514.576 83.478 518.364 1.392.439 

             

Empresas de 

Custo Histórico 

Multiplan 549.428 723.240 690.003 516.501 2.479.172 

Aliansce 210.184 342.508 500.755 1.021.777 2.075.224 

Iguatemi 322.188 575.089 576.977 324.672 1.798.926 

JHSF 131.984 754.727 621.842 146.909 1.655.463 

General Shop 157.190 215.030 130.146 1.137.803 1.640.169 

CCP 82.594 420.489 256.224 182.603 941.911 

Brasil Agro 45.456 27.923 22.376 13.297 109.052 

Par al Bahia 30.810 56.452  -     -    87.262 

São Carlos 141 343 178 402 1.063 

VJ – Valor justo 

CH – Custo histórico 

Fonte: Formulário de Referência – CVM (2012) 

O resultado constata e confirma a hipótese de que empresas mais alavancadas têm 

uma tendência à escolha do valor justo para apresentar suas propriedades para investimento, 

já que as duas maiores empresas de valor justo são as que têm mais dívidas e os maiores 

índices de alavancagem quando comparadas com as demais empresa. Adicionalmente, as 

empresas de valor justo, por optarem pela compra de empreendimentos já em operação, 

precisam contrair diferentes tipos de dívidas em relação as empresas de custo histórico, que 

optam por construir seus empreendimentos. 

4.2.3 Hipótese da Assimetria de Informação  

Na hipótese da assimetria informacional, tive a intenção de fazer um comparativo 

entre o valor de mercado (medido pela quantidade de ações multiplicada pelo preço da ação 

no último dia de negociação de cada ano) e o valor do patrimônio líquido ajustado pelo valor 

justo (capitalizado, como na medida de alavancagem). O objetivo dessa comparação foi 

identificar uma proxy da qualidade da informação contábil, que compara a possível diferença 

de informações que os usuários possam ter em relação às que a contabilidade divulga e à 

forma como o mercado precifica as informações divulgadas. 

Existe uma tendência de o mercado precificar de maneira similar e até mesmo 

superior ao patrimônio líquido as empresas com mensuração ao valor justo. Isso porque, 

como esperado, o valor justo das propriedades para investimento deve representar o valor 
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justo das empresas (entenda-se valor de mercado), já que essas têm seus ativos compostos 

basicamente pelas propriedades para investimento. Nas empresas com mensuração ao custo 

histórico, o PL ajustado é muito maior do que o valor de mercado, sugerindo que o mercado 

não dá o devido valor à informação divulgada em nota explicativa sobre o valor justo. 

Novamente, a Multiplan é destaque da diferença entre o valor de mercado e patrimônio 

líquido ajustado. 

É perceptível que as empresas que divulgam pelo custo histórico têm diferenças 

superiores a 400%, quando comparadas ao custo histórico divulgado no balanço patrimonial 

ao valor justo divulgado em nota explicativa. Talvez essa discrepância seja o motivo de o 

mercado não precificar similarmente o valor das ações ao patrimônio líquido das empresas, 

como acontece nas empresas que divulgam por valor justo.  

Apresento a seguir a diferença entre o valor de mercado da empresa e seu patroimônio 

líquido ajustado e os índices Market to Book (valor de mercado dividido sobre o valor 

patrimonial contábil ajustado pelo valor justo), uma vez que a informação em valor nominal 

pode não ter sigifigado expressivo e ser util nas análises. As informações estão ordenadas de 

forma crescente, com base nos valores de 2012:  

Quadro 16 Diferença entre o Valor de Mercado com Patrimônio Líquido (Reais)31 

 Empresa VM-PLaj 2009 VM-PLaj 2010 VM-PLaj 2011 VM-PLaj 2012 

Empresas de 

Custo Histórico 

 Multiplan  (3.767.554.400) (6.142.398.803) (6.414.725.620) (3.325.998.717) 

 Aliansce  - (1.073.458.100) (1.726.092.250) (2.162.909.434) 

 Iguatemi  (1.038.837.450) (980.182.207) (2.204.311.751) (1.409.943.386) 

 General Shop  (215.876.870) (73.721.946) (342.971.190) (953.958.998) 

 Brasil Agro  (164.677.800) (222.660.600) (414.656.616) (468.504.000) 

 São Carlos  (395.831.000) (389.649.750) (976.046.600) (365.637.000) 

 CCP  (247.925.000) (472.786.000) (515.945.000) (177.101.000) 

 Par al Bahia  (102.354.000) (246.177.000) (160.954.000) (165.506.000) 

 JHSF (4.053.896) (508.669.113) (581.200.056) 675.830.828 

       

Empresas de 

Valor Justo 

 Sonae S. BR  - - (596.223.056) (212.573.450) 

 BRProperties  - (175.932.080) (362.659.000) (69.135.500) 

 BRMalls  (711.297.000) 1.157.938.700 902.974.040 3.434.939.280 

VM-PLAj – Valor de mercado descontado do patrimônio líquido ajustado pelo valor justo 
Fonte: BM&FBOVESPA e CVM 

                                                           
31 Como a pesquisa inicial foi feita apenas com dados secundário nas empresas de custo histórico, não considerei 

o efeito do imposto de renda diferido; o resultado considerando o imposto de renda diferido foi está na seção 

4.2.3 da pesquisa. 
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Quadro 17 Market to Book 

  Empresa 
Market to Book 

2009 

Market to Book 

2010 

Market to Book 

2011 

Market to Book 

2012 

Empresas de 

Custo Histórico 

General Shop 0,7 0,9 0,6 0,4 

Brasil Agro 0,8 0,7 0,6 0,6 

Aliansce ND 0,6 0,5 0,6 

Par al Bahia 0,8 0,6 0,7 0,7 

Iguatemi 0,7 0,8 0,6 0,8 

Multiplan 0,6 0,5 0,5 0,8 

São Carlos 0,7 0,8 0,6 0,9 

CCP 0,8 0,7 0,7 0,9 

JHSF  1,0 0,7 0,8 1,2 

Média 0,76 0,71 0,63 0,75 

Desvio Padrão 0,12 0,11 0,10 0,24 

      

Empresas de 

Valor Justo 

Sonae S. BR ND ND 0,8 0,9 

BRProperties ND 0,9 0,9 1,0 

BRMalls 0,9 1,2 1,1 1,4 

Média 0,86 1,07 0,93 1,10 

Desvio Padrão n/a 0,19 0,19 0,25 

Market to Book – Valor de mercado dividido pelo valor patrimonial (ajustado pelo valor justo nas empresas de custo 

histórico) 

Fonte: BM&FBOVESPA e CVM 

No próximo gráfico, apresento as diferenças entre as empresas do grupo de custo 

histórico com as do grupo de valor justo. Como já descrito, a média do múltiplo do valor de 

mercado e valor contábil, nas empresas de valor justo, aproxima-se de 1 (valor de mercado 

igual o valor contábil), e nas empresas de custo histórico, a diferença é maior, com múltiplo 

menor do que 1: 
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Gráfico 1 Comparativo Market to Book (1º) 

  
Market to Book – Valor de mercado dividido pelo valor patrimonial (ajustado pelo valor justo nas empresas de custo 

histórico) 
Fonte: Autor 

Os destaques são os dois extremos (maior diferença, positiva e negativa). A Multiplan 

tem seu valor de mercado subavaliado quando comparada ao seu valor patrimonial ajustado 

ao valor justo; o mercado não está incorporando o valor justo das propriedades para 

investimentos no preço das ações. Mesmo com a emissão de mais 10 milhões de novas ações 

ordinárias em 2013, a diferença permanece elevada.  

Na BRMalls ocorreu o oposto: o mercado precifica de maneira superior ao patrimônio 

líquido já divulgado com as propriedades para investimentos avaliadas a valor justo. A 

grande diferença ocorreu principalmente em 2012. Contudo, a diferença da BRMalls pode ser 

menor, uma vez que o preço negociado das ações em 31 de dezembro de 2012 sofreu queda 

aproximada de 12% no início de 2013. 

Essa diferença de valor (mercado e patrimônio líquido) e do múltiplo do valor de 

mercado com o valor de livro pode ser explicada pelo fato de as avaliações do valor justo em 

algumas empresas serem feitas por elas mesmas, com métodos não muito bem esclarecidos, 

nomeados nas notas explicativas de “método proprietário”. O ideal, para se ter maior 

validade no valor justo das propriedades de investimento, é a contratação de peritos 

independentes de avaliação de imóveis, que utilizam técnicas reconhecidas e muito bem 

discriminadas para o cálculo do valor justo.  
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Estas técnicas incluem o valor de uso, o valor do fluxo de caixa descontado e, em 

alguns casos, o valor justo é determinado com base em transações imobiliárias recentes, com 

características e localização semelhantes às dos ativos da empresa. Entretanto, a maior parte 

dos empreendimentos calcula o valor justo fluxo de caixa descontado, por não existir um 

mercado ativo para a propriedade. 

Uma suposição econômica para esse múltiplo da diferença (mercado e patrimônio 

líquido) é a possibilidade de o pagamento dos dividendos ser feito com base no lucro líquido. 

As empresas que optam pelo valor justo tenderiam a apresentar lucros maiores e, 

consequentemente, pagariam dividendos maiores, fato que aumentaria os preços das suas 

ações32, ou os diretores seriam remunerados pelo resultado obtido no valor justo.  

Outra suposição para a diferença, principalmente no quesito da BRMalls, Multiplan e 

Iguatemi, pode vir da concentração acionária e controle. Os patrimônios líquidos contábeis da 

Multiplan e Iguatemi têm seus valores maiores do que o valor de mercado, pois a as ações no 

mercado são as minoritárias; os controladores não negociam suas ações.  

Então, o valor de mercado da Multiplan e Iguatemi seria o preço das ações 

minoritárias mais o valor de seu controle, só que o controle não é negociado e não existe um 

mercado ativo onde ele é cotado. Sem mercado ativo para o controle, é difícil a sua 

mensuração. A BRMalls, por não ter controlador, faz com que o mercado já precifique isso 

nas suas ações, e por isso, suas ações podem valer mais do que o patrimônio líquido.  

Segundo Coffee Jr. (2005), o acionista controlador não tem muito interesse nos preços 

das ações negociadas no dia a dia. Para o autor, isso acontece porque raramente o acionista 

controlador venderá seu controle no mercado público; em vez disso, venderá a um particular, 

cobrando um prêmio pelo controle.  

Ao assumir que a assimetria de informação está relacionada com a diferença entre o 

que o mercado precifica e o que a empresa apresenta de valor contábil do patrimônio líquido, 

a hipótese de que empresas com menor assimetria de informação tenham adotado o valor 

justo é aceitável, uma vez que as empresas com divulgação pelo custo histórico têm seu valor 

                                                           
32 Teoria do Pássaro na Mão, em que os dividendos representam dinheiro certo no presente, ao passo que a 

valorização das ações é um ganho incerto no futuro, Investidores com maior aversão ao risco tendem a preferir a 

segurança dos dividendos. (GORDON, 1963). - GORDON, M. J. Optimal investment and financing policy. The 

Journal of Finance, v. 18, n. 2, p. 264-272, May 1963. 
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contábil ajustado superior ao valor de mercado, o que não ocorre na mesma proporção nas 

empresas de divulgação pelo valor justo. 

4.2.4 Hipótese do Custo Político 

Para identificar uma possível relação do tamanho da empresa com sua visibilidade 

política, e se, por esse motivo, adota ou não o valor justo, apresento um quadro comparativo 

das áreas brutas locáveis e quantidades de empreendimentos que cada empresa controla. As 

informações estão ordenadas de forma decrescente, de acordo com o tamanho da ABL (m²): 

Quadro 18 Comparativo do Tamanho das Empresas Pesquisadas (2T_2013) 

 Método 
Qtd. de Shopping ou 

Imóveis Comerciais 
ABL (m²) 

ABL Própria 

(m²) 

Shopping 

Administrados 

BRProperties Valor Justo  123 imóveis 2.221.712 2.221.712 - 

BRMalls Valor Justo  51 shopping 1.620.600 934.900 44 

Multiplan Custo Histórico  17 shopping 712.000 638.959 17 

Aliansce Custo Histórico  17 shopping 601.534 404.506 26 

Iguatemi Custo Histórico  14 shopping 490.000 282.004 11 

Sonae S. BR Valor Justo  11 shopping 422.600 350.000 9 

CCP Custo Histórico  19 imóveis e 4 shopping 409.673 246.355 4 

São Carlos Custo Histórico  62 imóveis 380.600 380.600 - 

JHSF Custo Histórico  5 shopping  350.455 315.046 5 

General Shop Custo Histórico  17 shopping  327.914 253.635 17 

Brasil Agro Custo Histórico  7 Propriedades Agrícolas  177,2 mil ha - - 

Par al Bahia Custo Histórico ND ND ND ND 

ABL – Área bruta locável 
Fonte: Formulário de Referência CVM, 2012 

Apenas com o quadro anterior não é possível aceitar a suposição de que, quanto maior 

a empresa, menor a probabilidade de escolher o valor justo. As duas maiores empresas 

(considerada a ABL e número de empreendimentos) são a BRMalls e a BRProperties, e as 

duas são optantes pelo valor justo.  

As empresas de menor porte são mais propensas a adotar o custo histórico. A Sonae 

S. BR foi o “ponto fora curva”; com suas características, era esperada a opção pelo custo 

histórico. Possivelmente, essa é uma empresa de pequeno porte que optou pelo valor justo 

para se mostrar maior, fato explicado pela literatura como um caso de causalidade reversa, 

conforme Capkun, Cazavan Jeny e Jeanjean (2008). Isto é, seus dois controladores (fundos 

estrangeiros) optaram pelo valor justo para facilitar a avaliação e o controle da companhia. 



98 

 

A seguir, apresento as receitas líquidas de aluguel/prestação de serviço, em que se 

espera que as maiores empresas obtenham maiores receitas. As informações estão ordenadas 

de forma decrescente, com base na receita líquida de 2012: 

Quadro 19 Receita Líquida 

 

  

Rec. Líquida 

2009 

Rec. Líquida 

2010 

Rec. Líquida 

2011 

Rec. Líquida 

2012 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 392.583 546.437 861.475 1.123.612 

BRProperties 112.748 204.464 343.464 630.825 

Sonae S. BR 154.141 185.009 219.185 256.851 

           

Empresas de 

Custo 

Histórico 

Multiplan 482.734 604.375 676.252 961.873 

JHSF 496.410 762.920 909.436 898.380 

São Carlos 551.466 231.237 344.191 554.066 

CCP 144.518 242.265 309.297 484.895 

Iguatemi 217.420 263.579 329.522 410.521 

Aliansce 140.068 192.040 253.545 336.795 

Brasil Agro 175.161 198.966 196.142 207.017 

General Shop 100.557 116.159 137.341 182.357 

Par al Bahia 9.610 101.319 156.125 156.125 

Fonte: CVM 

Novamente, constata-se que não existe uma tendência de que as maiores empresas 

optem por valor justo ou custo histórico; existem empresas grandes que divulgam pelo custo 

histórico e outras também grandes que divulgam pelo valor justo. O que se pode supor é que 

a Multiplan poderia ter optado pelo custo histórico para não ser considerada o maior player 

do mercado. Esse fato inviabiliza a completa afirmação de que as grandes empresas optariam 

pelo custo histórico para não chamarem atenção política, pois a Multiplan é a única das 

grandes empresas que optou pelo custo histórico.  

Ao se considerar a ABL e a quantidade de empreendimentos, ela (Multiplan) é bem 

menor do que as duas grandes optantes pelo valor justo (BRMalls e BRProperties), mas, com 

receita líquida, torna-se a segunda maior empresa do setor.  

A JHSF, apesar de ter sua receita líquida expressiva (comparada com as outras 

empresas do setor, é a terceira colocada), não é uma das maiores empresas, pois, além da 

atividade de propriedades para investimento, atua na incorporação imobiliária residencial e 

hoteleira; com isso, seu foco está dividido em vários setores, aumentando sua receita líquida.  
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A suposição de que quanto maior a empresa, maior a probabilidade da opção pelo 

valor justo, é um fator esperado no Brasil, pois, diferentemente da Europa e dos EUA, 

(principais fontes do referencial teórico), o maior conflito de agência no Brasil está voltado 

entre gestores e acionistas.  

Nos países do referencial teórico (entenda-se continente Europeu), o conflito é entre 

acionistas controladores e não controladores. No Brasil, os acionistas carecem de melhores 

dados da empresa. Assim, acredito que as maiores empresas têm mais capacidade financeira 

de contratar melhores profissionais para definição e apresentação do valor justo mais 

“realista”, conforme defendido por Lang e Lundholm, (1993). 

Outro fator que pode ter relação entre o tamanho e a adoção do valor justo é a 

possibilidade de fazer a avaliação do valor justo com empresas mais especializadas, para 

informar o valor com maior confiabilidade e independência nas demonstrações financeiras.  

Com a adoção de empresas independentes e especialistas em avaliações, as empresas 

de propriedades para investimento poderiam apresentar o valor justo de maior confiabilidade 

e independência nas demonstrações financeiras, podendo deixar de ter um custo político para 

ter um “benefício” político. No quadro a seguir, apresento a forma de fazer avaliação de cada 

empresa e quem é o avaliador. As informações estão em ordem alfabética: 

Quadro 20 Método de Cálculo do VJ e Avaliador 

   Metodologia Avaliador 

Empresas 

de Custo 

Histórico 

Aliansce Fluxo de Caixa Descontado Avaliado Internamente 

Brasil Agro Mercado Semelhante/Valor da Soja e Cana de Açúcar Avaliado Internamente 

CCP Base Yeld CBRE 

General Shop Fluxo de Caixa Descontado CBRE 

Iguatemi Fluxo de Caixa Descontado Avaliado Internamente 

JHSF Fluxo de Caixa Descontado Avaliador Independente 

Multiplan Fluxo de Caixa Descontado Avaliado Internamente 

Par al Bahia ND ND 

São Carlos Fluxo de Caixa Descontado CBRE 

       

Empresas 

de Valor 

Justo 

BRMalls Fluxo de Caixa Descontado Avaliado Internamente 

BRProperties Fluxo de Caixa Descontado CBRE 

Sonae S. BR Fluxo de Caixa Descontado Cushman & Wakefield 

VJ – Valor justo 

CH – Custo Histórico 

Fonte: CVM, 2012. 
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Metade das empresas brasileiras de propriedade para investimento faz a avaliação 

interna; quando é feita a avaliação externa, a empresa mais contratada é a CBRE. Ao menos 

duas empresas que optaram pelo valor justo (BRProperties e Sonae S. BR) fazem a avaliação 

externa; a Sonae S. BR divulga quem é o avaliador e a BRProperties diz fazer a avaliação 

com um avaliador independente, mas não apresenta quem é o avaliador.  

As outras empresas que fazem a avaliação internamente, inclusive a BRMalls e 

Multiplan, não aceitaram a forte recomendação do CPC 28 para que as avaliações sejam 

feitas de forma independente. Conforme o parágrafo 32 dessa norma:  

[...] Incentiva-se a entidade, mas não se exige dela, a determinar o valor 

justo das propriedades para investimento tendo por base a avaliação de 

avaliador independente que tenha qualificação profissional relevante e 

reconhecida e que tenha experiência recente no local e na categoria da 

propriedade para investimento que esteja sendo avaliada. (Grifos 

adicionados) (CPC 28, p.9) 

Dentro da hipótese do custo político, outra fonte de dados que explorei no trabalho foi 

a quantidade de processos judiciais e suas provisões, uma vez que as empresas têm uma 

tendência de apresentar os processos para se mostrar mais fracas ou até mesmo omitir os 

processos para o mercado não punir no preço de suas ações negociadas. No quadro a seguir, 

faço uma comparação do valor total dos processos e por quanto foram provisionados pelas 

empresas nas demonstrações financeiras: 

A norma não exige a provisão de todo o valor do processo. A definição do valor fica 

dependente de uma avaliação subjetiva jurídica para indicar a probabilidade de ocorrência e o 

possível valor pago em cada processo. Todos os valores que apresento no quadro são 

referentes ao formulário de referência divulgado pelas empresas em 2012, e são informações 

públicas. A ordem das empresas é decrescente quanto à diferença entre o valor dos processos 

e o total das provisões: 
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Quadro 21 Processos e Provisões (Reais) 

 
  Provisões 

Total dos 

processos 
Diferença 

Empresas de 

Valor Justo 

BRProperties 17.600.000 493.400.000 475.800.000 

BRMalls 104.141.000 155.214.092 51.073.092 

Sonae S. BR 10.300.000 37.700.000 27.400.000 

         

Empresas de 

Custo Histórico 

Aliansce 17.281.413 149.007.544 131.726.131 

São Carlos -    91.488.836 91.488.836 

Brasil Agro 730.859 8.454.359 7.723.500 

Iguatemi 64.400.000 69.100.000 4.700.000 

Multiplan 343.500.000 343.500.000 -    

CCP 6.064.000 6.064.000 -    

JHSF ND ND ND 

General Shop ND ND ND 

Par al Bahia ND ND ND 

Fonte: Formulário de Referência - CVM 

No quadro, destaca-se a BRProperties, que provisiona menos de 30% dos seus 

processos judiciais, deixando de apresentar no balanço um valor superior a 475 milhões de 

reais. A Multiplan e CCP também se destacam, por provisionarem 100% dos valores. A 

Multiplan só perde nos valores de seus processos para a BRProperties. A BRMalls, que 

também é uma empresa grande do setor, ficou discreta no meio do quadro, com valores dos 

processos e diferenças sem muita relevância. Apesar de não existir uma discriminação clara 

entre as empresas de custo histórico e valor justo, os valores expressivos dos processos são 

passíveis de questionamento, em razão de sua relevância para as empresas. 

Outra relação que pode ser utilizada para identificar o tamanho das empresas é o valor 

cobrado pela auditoria externa para auditar os balanços da empresa. Nas empresas maiores, é 

esperado que seja maior e seja contratada uma das Big Four para executar esse serviço. 

Apresento a descrição do valor pago e o nome da empresa de auditoria que prestou serviço 

em 2011 e 2012 (quando ocorreu o rodízio, em algumas empresas). As informações estão 

ordenadas de forma decrescente, pelo custo dos horários da auditoria: 
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Quadro 22 Comparativo dos Auditores (Reais) 

   Auditor Custo Inicio Fim Auditor Custo Inicio 

VJ 

BRProperties E&Y 1.400.000 20/07/2007 31/12/2011 KPMG - 01/01/2012 

BRMalls Price 1.220.000 01/01/2010 31/12/2011 E&Y 830.000 01/01/2012 

Sonae S. BR Deloitte 500.000 25/06/2008 -       

                 

CH 

General Shop Deloitte 846.542 06/03/2007 -       

Multiplan E&Y 619.000 31/12/2005 31/12/2011 Deloitte 498.000 01/01/2012 

Brasil Agro Price 531.800 24/06/2006 -       

Aliansce KPMG 430.460 15/04/2011 -       

Iguatemi Deloitte 305.500 27/04/2009 12/02/2012 KPMG 150.000 13/02/2012 

CCP E&Y 301.920 01/10/2010 31/12/2011 Deloitte - 01/01/2012 

São Carlos Deloitte 281.000 01/01/2003 31/12/2011 Price 187.000 01/01/2012 

Par al Bahia Performa 154.824 01/01/2009 -       

JHSF E&Y 57.200 01/07/2010 31/03/2012 KPMG - 01/04/2012 

VJ – Valor justo 

CH – Custo histórico 

Fonte: Formulário de Referência – CVM, 2011 e 2012 

As duas grandes empresa de valor justo (BRProperties e BRMalls) são as que têm 

maiores gastos com auditoria. Seu tamanho pode ter influenciado, mas a verificação do valor 

justo das propriedades para investimento pode ter gerado maiores custos para a empresa de 

auditoria, que, consequentemente, cobra mais honorários do cliente. Esse valor superior pode 

ser o retorno em função do risco que o auditor aceita ao dar seu parecer sobre um balanço 

divulgado com o valor justo (relação de risco e retorno).  

A maior empresa com divulgação ao custo histórico (Multiplan) tem custo de 

auditoria quase 50% menor do que a segunda empresa de valor justo (BRMalls). Isso 

possivelmente comprova a suposição de que a divulgação pelo valor justo acarrete maiores 

custos e riscos à empresa de auditoria. Porém, a quantidade e a dispersão dos 

empreendimentos também são responsáveis pelos valores maiores. 

Outro fator interessante que pode servir de questionamento em pesquisas futuras é a 

diminuição no valor dos honorários nos períodos de rodízio da empresa de auditoria, como 

aconteceu na Iguatemi; o valor caiu mais de 50% na mudança da Deloitte para a KPMG em 

2012. A única empresa que não contratou uma das Big Four foi a Par al Bahia, que contratou 

a empresa Performa. As demais 11 empresas pesquisadas contrataram uma das Big Four. 

Dentro da hipótese do custo político, é possível comparar a classificação (nota/rating) 

que as agências internacionais de rating dão às empresas. A classificação é a opinião da 
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agência sobre a capacidade de as empresas honrarem suas obrigações com investidores. Cada 

agência adota uma metodologia e nomenclatura específica para seus tipos de risco. A seguir, 

apresento uma figura extraída do Jornal Estado de São Paulo (2011), que resume a 

classificação das três principais agências (Moody’s, Fitch e Standard & Poor’s): 

 

Figura 4 Agências de Ratings 

Fonte: Jornal Estado de São Paulo (2011) 

A divisão feita na figura é entre grau de investimento e grau especulativo. O primeiro 

é composto basicamente por notas A, e o outro por notas de B a D, sendo D o maior risco de 

inadimplência da empresa, e AAA o menor risco e maior qualidade de crédito. No próximo 

quadro, apresento as notas que as agências dão às empresas de propriedades para 

investimento brasileiras. Quatro empresas (Brasil Agro, Par al Bahia, São Carlos e Aliansce) 

não têm avaliações feitas pelas agências, por isso, considerei somente as oito empresas que 

detêm ao menos uma avaliação de alguma das três principais agências apresentadas na figura 

anterior.  
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Quadro 23 Ratings das Empresas de Propriedade para Investimento 

  BRMalls BRProperties General Shop Sonae S. BR JHSF Iguatemi Multiplan CCP 

S&P's Senior Unsecured (Foreign) BB-        

S&P's Long-term Issuer Rating (Foreign) BB BB     BBB-  

S&P's Long-term Issuer Rating (Domestic) BB BB     BBB-  

S&P's Long-term Issuer National Scale Rating (Domestic) brAA* brAA*    brAA* brAAA*  

Moody's Senior Secured (Foreign)     Ba2    

Moody's Senior Unsecured (Foreign) Ba1 Ba3 Ba3 Ba2     

Moody's Long-term Issuer National Scale Rating (Foreign) Aa2.br* Aa2.br* A3.br* Aa3.br* A2.br*    

Moody's Long-term Issuer National Scale Rating (Domestic) Aa2.br* Aa2.br* A3.br* Aa3.br* A2.br*    

Moody's Estimated Senior Rating (Foreign) Ba1 Ba3 B1 Ba2 B1    

Moody's Derived Long-term Issuer Rating (Foreign)  Ba2 Ba3      

Moody's Corporate Family Rating (Foreign)  Ba2 Ba3      

Moody's Derived Long-term Issuer Rating (Domestic) Ba1   Ba2 Ba3    

Moody's Corporate Family Rating (Domestic) Ba1   Ba2 Ba3    

Fitch's Senior Secured (Foreign) BB        

Fitch's Senior Unsecured (Foreign) AA* BB       

Fitch's Long-term Issuer National Scale Rating (Foreign) AA(bra)* A(bra)* A-(bra)*   AA+(bra)*  AA-(bra)* 

Fitch's Long-term Issuer Default Rating (Foreign) BB+ BB BB-     BB+ 

Fitch's Long-term Issuer Default Rating (Domestic) BB+ BB BB-     BB+ 

Fonte: Thomson Reuters 

* Maior qualidade no crédito. 
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As empresas com maior quantidade de notas A são as duas maiores empresas com 

divulgação por valor justo (BRMalls: 5 notas A e BRProperties: 4 notas A), o que indica uma 

possível relação entre a opção pelo valor justo na divulgação com uma melhor qualidade no 

risco de crédito. A Multiplan, a maior empresa com divulgação pelo custo histórico, é a única 

com nota AAA, o que mostra sua melhor capacidade de solvência.  

A avaliação das agências considera inúmeros fatores (não divulgados) para apresentar 

a nota. Um dos possíveis fatores parece ser o valor justo, uma vez que as agências estão 

avaliando (maior quantidade de notas A) as duas maiores empresas de valor justo de forma 

mais positiva do que as demais. 

O custo político nas empresas da pesquisa é justificável pelo fato de a Multiplan, uma 

empresa com ABL e valores de mercado expressivos, com ratings positivos das agências de 

risco e a segunda empresa com mais processos judiciais, optar pelo custo histórico na 

mensuração das suas propriedades para investimento. Será que a empresa não está optando 

pelo custo histórico para se mostrar menor ou mais fraca no mercado e setor?  

O resultado que encontrei na pesquisa é o oposto da suposição feita com base na 

literatura. Desse modo, uma conclusão parcial seria que quanto maior a empresa, maior é a 

probabilidade da adoção do valor justo em sua propriedade para investimento. Apenas a 

Sonae S. BR validou a hipótese com correlação negativa entre o seu tamanho menor e adoção 

pelo valor justo.  

4.2.5 Hipótese da Relevância 

Para entender a relevância da informação divulgada pelo custo histórico ou pelo valor 

justo, é interessante perguntar diretamente para seus usuários e analistas, o que fiz na segunda 

parte do trabalho com as entrevistas. Na parte inicial trabalho, com o uso de dados 

secundários, foquei apenas em um indicador de mercado e na diferença de valores dos 

balanços, quando usado o valor justo ou o custo histórico. 

O indicador usado pelo mercado e divulgado pelas empresas de propriedade para 

investimento é o NOI (do inglês Net Operating Income), que trata de uma medição não 

contábil. Cada companhia divulga esse indicador com metodologia própria.  



106 

 

Neste trabalho, padronizei a apuração do NOI e desconsiderei os efeitos de 

equivalência patrimonial, depreciação, resultado financeiro e imposto de renda/contribuição 

social do lucro líquido divulgado. Com o intuito de ter efeito comparativo e métrico da 

relevância, excluí a variação do valor justo dos lucros das empresas com divulgação por valor 

justo. No segundo cálculo, incluí a valorização do valor justo nas empresas com divulgação 

pelo custo histórico. Apresento a seguir um quadro comparativo do NOI de custo histórico e 

de valor justo: 

Quadro 24 Comparativo NOI VJ e NOI CH (em R$ mil) 

 Empresa Ano NOI VJ NOI CH % da Diferença 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 

2009    1.548.424     303.828  410% 

2010       967.129     399.204  142% 

2011    1.445.374     669.159  116% 

2012    3.409.403     891.368  282% 

BRProperties 

2009       293.228       90.842  223% 

2010    1.208.171     182.634  562% 

2011       733.074     289.212  153% 

2012    2.278.125     531.850  328% 

Sonae S. BR 

2009       169.967     (56.684) -400% 

2010       140.078       (2.648) -5390% 

2011       211.629     (65.284) -424% 

2012       226.309       32.723  592% 

      

Empresas de 

Custo Histórico 

Multiplan 

2009    6.374.016     323.986  1867% 

2010    3.577.491     353.706  911% 

2011       686.835     453.137  52% 

2012    1.362.511     544.991  150% 

Iguatemi 

2009    2.297.174     118.500  1839% 

2010       749.607     164.496  356% 

2011       782.335     209.293  274% 

2012       894.432     365.094  145% 

Aliansce 

2009    1.120.495       90.646  1136% 

2010       523.006       99.438  426% 

2011       780.995     152.729  411% 

2012    2.043.974     249.987  718% 

São Carlos 

2009       909.345     194.157  368% 

2010       513.518     164.99  211% 

2011       750.773     176.892  324% 

2012    1.046.997     361.679  189% 

CCP 

2009       986.031     102.879  858% 

2010       479.184     147.827  224% 

2011       310.887     171.776  81% 
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2012       370.039     224.789  65% 

JHSF 

2009       801.490     184.683  334% 

2010       484.472     236.288  105% 

2011    1.096.134     270.364  305% 

2012       219.729     265.233  -17% 

General 

Shop 

2009       297.675       62.246  378% 

2010       139.440       71.892  94% 

2011       294.583       85.491  245% 

2012       762.583     108.156  605% 

NOI - Net Operating Income 

Fonte: CVM e Autor 

Em todos os anos, as empresas apresentaram grandes diferenças quando comparados 

o valor apresentado pelo custo histórico e o valor justo. Não cabe focar nas diferenças do ano 

de 2009, ano mais impactado na adoção do IFRS. As empresas já tinham o imobilizado há 

anos, com valor desgastado pela inflação, e em 2009, tiveram que apresentar toda a variação 

do período com o valor justo que já estava ocorrendo há anos, fato que acabou impactando 

esse ano de maneira mais acentuada. Nos outros anos, o impacto no NOI foi exclusivamente 

em função da valorização da propriedade para investimento no ano corrente. 

Os impactos no NOI a valor justo foram expressivos na maior parte das empresas, 

sendo em média 400% superior ao NOI de custo histórico. As empresas que não seguem a 

tendência são a Sonae S. BR e a JHSF. A Sonae S. BR apresentou valores negativos no NOI 

apresentado por custo histórico, devido ao seu lucro líquido ser menor do que a variação do 

valor justo.  

A JHSF apresentou em 2012 uma diminuição de valor justo. Ao considerar suas 

aquisições e variações anuais no valor justo, não é necessário fazer a redução do valor pelo 

teste de impairment, pois o valor que a empresa divulga em seu balanço está representado 

pelo custo histórico e é menor do que o valor justo. 

Apresento a seguir outra comparação da diferença entre o custo histórico e o valor 

justo das propriedades para investimento. Assim como o NOI, os valores são expressivos. As 

informações estão ordenadas de forma decrescente, conforme o tamanho da diferença entre o 

valor justo e o custo histórico de 2012. Cabe ressaltar que se corre o risco de entrar em uma 

falácia, quando se diz que “o valor justo é mais relevante por conta dos números que 

apresentam grandes diferenças”, pois o mercado pode não considera o valor justo útil nas 
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tomadas de decisões, sendo apenas “grandes diferenças” sem relevância. Por isso, as 

entrevistas foram importantes para avaliar a relevância dos números.  
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Quadro 25 Diferenças entre Custo Histórico e Valor Justo (em R$ mil) 

Empresa 31-12-2009 – Anual 31-12-2010 - Anual 31-12-2011 - Anual 31-12-2012 - Anual 

  
Valor 

Justo 
Custo* Diferença 

Valor 

Justo 
Custo* Diferença 

Valor 

Justo 
Custo* Diferença 

Valor 

Justo 
Custo* Diferença 

Multiplan 8.538.000 2.006.505 6.531.495 12.286.000 2.496.675 9.789.325 13.044.000 2.987.757 10.056.243 14.938.906 4.030.575 10.908.331 

BRMalls 6.960.688 4.940.745 2.019.943 9.676.115 7.088.247 2.587.868 12.582.924 9.218.841 3.364.083 16.100.665 10.218.547 5.882.118 

Aliansce 2.241.000 946.920 1.294.080 2.958.000 1.212.381 1.745.619 3.724.000 1.368.483 2.355.517 6.719.959 2.596.732 4.123.227 

Iguatemi 3.288.000 1.109.326 2.178.674 4.181.000 1.399.973 2.781.027 5.218.000 1.845.554 3.372.446 6.117.369 2.183.462 3.933.907 

BRProperties 1.814.426 1.486.959 327.467 4.770.625 3.215.790 1.554.835 5.253.543 3.254.846 1.998.697 13.839.531 10.094.559 3.744.972 

São Carlos 1.466.370 751.182 715.188 2.223.820 1.160.105 1.063.715 2.982.484 1.344.888 1.637.596 3.662.317 1.595.173 2.067.144 

Sonae S. BR 1.889.175 804.467 1.084.708 2.181.412 727.327 1.454.085 2.776.050 1.045.052 1.730.998 3.248.095 1.323.511 1.924.584 

JHSF  956.252 295.316 660.936 1.270.151 347.639 922.512 2.266.652 503.856 1.762.796 2.585.403 852.574 1.732.829 

CCP 1.366.193 483.041 883.152 1.704.765 482.417 1.222.348 1.899.274 530.212 1.369.062 2.306.654 781.446 1.525.208 

General Shop 956.879 691.862 265.017 1.063.318 699.919 363.399 1.497.843 915.030 582.813 2.527.488 1.277.774 1.249.714 

Brasil Agro 491.974 289.371 202.603 661.952 357.473 304.479 785.781 383.687 402.094 885.667 391.907 493.760 

Par al Bahia 98.249 98.249               -     94.928 94.928  -  93.820 93.820  -  93.400 93.400                  -    

Fonte: CVM e Autor 

* O valor do Custo Histórico, nas empresas de VJ, foi calculado a partir de 2010 (adoção do IFRS); nos períodos posteriores, desconsiderei a valorização do VJ e não considerei a depreciação 

nos cálculos, por não ter uma taxa confiável e seu valor ser desprezível, pois, no setor, os empreendimentos são depreciados em média por 50 anos.   
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Pela análise do quadro (uma das justificativas do trabalho), fica evidente que existe 

uma grande diferença dos valores, levando-se a questionamentos tais como: o valor justo 

informado em notas explicativas é real? Quanto o mercado está preocupado com o valor justo 

capitalizado e divulgado em nota explicativa? Caso seja relevante e real, por que a norma 

ainda permite a divulgação pelo custo histórico? Quanto do custo histórico está corrompido 

pela inflação? Existe uma bolha inflacionária no mercado brasileiro de propriedades para 

investimento? 

Esses questionamentos acontecem principalmente em função da Multiplan, uma 

empresa que opta pelo custo histórico e apresenta diferença entre valor justo e custo histórico 

de suas propriedades para investimento superior a 10 bilhões de reais. Outro fator 

interessante na Multiplan é o tamanho da conta de propriedade para investimento; com o 

custo histórico, ela é a terceira empresa, mas quando se considera o valor justo, é a empresa 

com a maior conta de propriedade para investimento em 2011 e a segunda maior em 2012.  

Esse fato não se comprova com a ABL e a quantidade de empreendimentos (menores 

que na BRMalls e na BRProrperties), mas existem fatores geográficos e características da 

construção que podem impactar o valor da ABL. 

Certamente, na estimativa do valor justo da Multiplan, os analistas internos devem ter 

considerado as características da construção e geográficas para que seu valor justo seja tão 

discrepante quando comparado com a BRMalls, que pode ser considerada uma das líderes do 

setor e, possivelmente, investe em propriedades de menor valor agregado, principalmente na 

região nordeste.  

A localização é um fator importante na estimativa das propriedades de investimento 

de valor justo, porque sua definição depende da liquidez do mercado imobiliário local. 

Conforme Zhang e Tsang (2013), o valor justo é difícil de ser verificado, principalmente nos 

mercados emergentes, onde o mercado imobiliário é menos desenvolvido. Isso dificulta a 

verificação por parte dos investidores e essa prática de mensuração pode se tornar uma 

ferramenta útil no gerenciamento de resultado pelas empresas. 

O questionamento da real relevância do valor justo é justificável pela diferença 

numérica apresentada entre os dois métodos e também pela subjetividade no seu cálculo, que 

requer o uso de premissas e estimativas “proprietárias” importantes e pouco divulgadas nas 
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notas explicativas, tais como os fluxos de caixa futuros dos ativos, os valores futuros de 

locação por ABL, os perfis dos inquilinos, os fluxos de receitas futuras, valor investido com 

equipamentos, plantas e maquinário etc. Isso sem falar nas questões do uso indevido do 

WACC e CAPM como taxas de desconto para se estimar o valor justo33, as questões 

ambientais e as reparações para a conservação da propriedade. Existem também os riscos de 

desenvolvimento (risco de construção até a propriedade se tornar operacional) que também 

devem ser levados em consideração na determinação do valor justo das propriedades para 

investimento tornando o número ainda mais subjetivo. 

4.2.6 Hipótese dos Efeitos no Resultado  

Para tentar identificar os efeitos no resultado e seus possíveis gerenciamentos, por 

meio de dados secundários das empresas com propriedade para investimento, supus que a 

opção pelo custo histórico é uma forma de suavizar a volatilidade dos lucros, pois, com o 

valor justo, a volatilidade tenderia a ser maior. Também considerei os efeitos expressivos e 

positivos que o valor justo causa nos resultados das empresas optantes por ele e o valor do 

salário variável que as altas administrações das companhias recebem. 

Como forma simples de identificar a volatilidade nesse trabalho inicial, adotei apenas 

o desvio padrão nos lucros consolidados dos últimos quatro anos das companhias. Existe uma 

grande limitação nesse cálculo, uma vez que a variação nos lucros não depende 

exclusivamente dos valores das propriedades para investimento.  

As empresas com divulgação pelo valor justo, em alguns casos, apresentam ganhos na 

valorização das propriedades para investimentos duas vezes superior à sua receita 

operacional de locação. Nas empresas com divulgação pelo custo histórico, a variação no 

valor justo da propriedade para investimento nem afeta o lucro; o que afeta nesse grupo de 

empresas é o valor da depreciação da propriedade.  

Apresento a seguir um quadro comparativo dos lucros e desvios padrões. As 

informações estão ordenadas de forma decrescente, considerando o desvio padrão: 

 

                                                           
33 O uso do WACC e CAPM na estimativa de valor justo é por definição um erro lógico e demonstra a falta de 

conhecimento de teoria de finanças e contabilidade por parte tanto dos elaboradores quanto dos auditores. O 

valor justo, por definição, é independente das características da empresa. O uso do WACC, por sua vez, implica 

que o valor justo depende da estrutura de capital da empresa, o que por si é um erro lógico. 
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Quadro 26 Comparativo do Lucro Consolidado e Desvio Padrão (em R$ mil) 

   2009 2010 2011 2012 Desvio Padrão 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 1.095.086 634.272 789.655 1.925.524 0,50 

BRProperties 166.703 813.368 335.409 1.227.428 0,42 

Sonae S. BR 242.873 212.760 364.307 309.795 0,06 

       

Empresas de 

Custo 

Histórico 

Multiplan 163.328 228.998 308.919 389.362 0,08 

Iguatemi 86.475 151.600 151.995 268.308 0,07 

São Carlos 133.385 91.934 96.359 221.047 0,05 

General Shop 24.423 (11.355) (38.001) (90.240) 0,04 

CCP 75.843 107.988 128.185 171.326 0,04 

Aliansce 52.787 56.132 103.889 131.161 0,03 

JHSF  155.938 213.466 220.769 184.163 0,03 

Brasil Agro (19.488) 14.663 (6.600) (6.600) 0,01 

Par al Bahia 3.458 27.497 (2.043) 2.797 0,01 

Fonte: CVM 

No quadro a seguir, apresento o desvio padrão das empresas de valor justo com base 

em seus lucros, sem o efeito do valor justo: 

Quadro 27 Desvio Padrão dos Lucros sem o Valor Justo (em R$ mil) 

  2009 2010 2011 2012 
Desvio Padrão 

Atual (CH) 

Desvio Padrão 

Anterior (VJ) 

BRMalls 268.907 259.442 279.126 263.621 0,09 0,50 

BRProperties 48.379 106.962 42.460 74.887 0,26 0,42 

Sonae S. BR 76.645 118.561 174.819 120.628 0,35 0,06 

Fonte: CVM e Autor 

Com a comparação dos desvios, é possível perceber que a suposição tem alguma 

veracidade, pois as duas maiores empresas com divulgação pelo valor justo estão no topo da 

lista. Outro fator que pode ser verificado é a diminuição abrupta de valor do desvio entre a 

segunda colocada, BRProperties, e a terceira, Multiplan, sem considerar a queda significativa 

do desvio padrão quando expurgados os efeitos do valor justo sobre os lucros das três 

empresas optantes por ele.  

A BRProperties nessa análise é interessante, pois, nos anos de 2011 e 2012, passou de 

um lucro líquido de 0,3 bilhão para 1,2 bilhões, isso em razão dos 1,7 bilhões de reais 

reconhecidos como valorização das propriedades para investimento em 2012, ante a 

valorização de 0,4 bilhão de reais em 2011. 
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No quadro a seguir, apresento a reconciliação dos lucros após a reversão da variação 

do valor justo nas propriedades para investimento. Considerei nessa reconciliação o imposto 

de renda (IR) diferido, mas esse valor apresentado é decorrente do IR diferido das operações 

da companhia, já descontado o IR diferido apurado com ganho de valor justo, considerando a 

taxa de 34%.  

Também não adotei nenhuma taxa para depreciação, por não ter a capacidade de 

estimação do real valor depreciável, devido às características particulares de cada 

propriedade. Ademais, os valores dessas depreciações poderiam ser irrelevantes, uma vez que 

o setor adota, em média, meio século para depreciar as propriedades. 

As diferenças, no quesito lucro, mais discrepantes, estão presentes na BRMalls e na 

BRProperties, que apresentaram lucros até 1.000% superiores por optarem pelo valor justo. 

Em 2012, a BRMalls deveria ter divulgado um lucro de 263 milhões, caso tivesse optado 

pelo custo histórico, mas como optou pelo valor justo, divulgou 1,9 bilhões. As outras 

empresas seguiram as mesmas tendências de apresentar lucros consideravelmente maiores 

com o efeito do valor justo, conforme apresentado no quadro.  

O lucro líquido ajustado já é extremamente inferior ao lucro divulgado na 

demonstração de resultado, e o valor ficaria ainda menor se fosse considerada a depreciação 

das propriedades, como é feito pelo método do custo histórico. 
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Quadro 28 Lucro Ajustado (em R$ mil) 

  BRMalls BRProperties Sonae S. BR 

  2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Result. Antes dos Juros e Trib. 1.549.349 968.351 1.445.374 3.409.403 293.228 1.208.171 733.074 2.278.125 325.010 281.968 450.453 416.661 

Reversão do Valor Justo (1.244.596) (567.925) (776.215) (2.518.035) (202.386) (1.025.537) (443.862) (1.746.275) (226.651) (142.726) (276.913) (193.586) 

Resultado Adaptado 304.753 400.426 669.159 891.368 90.842 182.634 289.212 531.850 98.359 139.242 173.540 223.075 

Resultado Financeiro (6.584) (94.047) (305.693) (433.964) (42.463) (75.672) (223.803) (364.350) (11.917) (4.440) 23.160 (14.261) 

Lucro Antes do IR 298.169 306.379 363.466 457.404 48.379 106.962 65.409 167.500 86.442 134.802 196.700 208.814 

IR Corrente (29.262) (42.825) (58.934) (100.944) - - (22.589) (22.687) (9.797) (12.397) (21.881) (88.186) 

IR Diferido (sem PI) - (4.113) (25.406) (92.839) - - (360) (69.927) - (3.844) - - 

Lucro Líquido Ajustado 268.907 259.442 279.126 263.621 48.379 106.962 42.460 74.887 76.645 118.561 174.819 120.628 

Lucro Líquido Divulgado 1.095.086 634.272 789.655 1.925.524 166.703 813.368 335.409 1.227.428 242.873 212.760 364.307 309.795 

Diferença 826.179 374.831 510.529 1.661.903 118.324 706.406 292.949 1.152.542 166.228 94.199 189.488 189.167 

% da Diferença 307% 144% 183% 630% 245% 660% 690% 1.539% 217% 79% 108% 157% 

Fonte: CVM e Autor 
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A seguir, apresento um comparativo com todos os lucros apurados, como se as 

empresas optassem pelo custo histórico, sem os efeitos dos ganhos com valor justo em seus 

resultados. Na última coluna, apresento o valor do lucro acumulado no período dos 4 anos. 

As informações estão ordenadas de forma decrescente, em relação ao lucro acumulado: 

Quadro 29 Lucro Acumulado e Ajustado pelo Custo Histórico (em R$ mil) 

  2009 2010 2011 2012 
Lucro Acumulado 

(4 anos) 

Empresas de 

Custo Histórico 

Multiplan 163.328 228.998 308.919 389.362 1.090.607 

JHSF 155.938 213.466 220.769 184.163 774.336 

Iguatemi 86.475 151.600 151.995 268.308 658.378 

São Carlos 133.385 91.934 96.359 221.047 542.725 

CCP 75.843 107.988 128.185 171.326 483.342 

Aliansce 52.787 56.132 103.889 131.161 343.969 

Par al Bahia 3.458 27.497 (2.043) 2.797 31.709 

Brasil Agro (19.488) 14.663 (6.600) (6.600) (18.025) 

General Shop 24.423 (11.355) (38.001) (90.240) (115.173) 

       

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 268.907 259.442 279.126 263.621 1.071.096 

Sonae S. BR 76.645 118.561 174.819 120.628 490.653 

BRProperties 48.379 106.962 42.460 74.887 272.688 

Fonte: CVM e Autor 

Apesar de a Multiplan ser menor do que a BRMalls, considerando a quantidade de 

empreendimentos e o tamanho da ABL, no lucro acumulado, as duas empresas se equivalem. 

A Multiplan se mostra mais eficiente, pois consegue apresentar lucros similares à BRMalls 

com menor quantidade de empreendimentos. O comparativo do lucro das empresas é 

pertinente também quando considerada a hipótese do custo político, pois mostra o quão 

comparável é o tamanho das empresas. 

A BRProperties chama a atenção no quadro, pois é uma das maiores empresas do 

setor. Contudo, seu lucro baseado no custo histórico a coloca na nona posição, com valores 

pouco expressivos, diferentemente de quando apresenta seus resultados pelo valor justo. 

Para levantar o valor da remuneração da alta administração e a quantidade de 

diretores, utilizei o formulário de referência que as empresas divulgam de forma obrigatória. 

Cabe ressaltar que a remuneração variável dessas empresas tem relação com metas e, por 

isso, nem sempre é paga plenamente à alta administração. Porém, pela competência, espera-

se que as despesas e os custos desses esforços da alta administração estejam refletidos nos 
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resultados em que os efeitos desses esforços são reconhecidos. A seguir, apresento o 

resultado comparativo das empresas. As informações estão ordenadas de forma decrescente, 

com base na remuneração da diretoria no ano de 2012. 

No quesito quantidade e remuneração de conselheiros, no geral, não há muita variação 

dentro das empresas. Todavia, a Par Al. Bahia é destaque, já que tem apenas três 

conselheiros, enquanto, na média, as empresas têm seis. A São Carlos apresentou certa 

discrepância na remuneração dos seus conselheiros, pois não é uma das maiores empresas do 

setor, mas paga uma remuneração 2,2 vezes maior do que a Multiplan (uma das três grandes). 

Apesar de as empresas adotarem políticas similares, a remuneração tanto de conselheiros 

quanto de diretores é um dos fatores que apresenta maior variação, mostrada pelo desvio 

padrão. 

Quando verificado o percentual e o valor do salário variável, as três maiores empresas 

(Multiplan, BRMalls e BRProperties) adotam uma política de remuneração mais agressiva do 

que as demais empresas. Destaque para o valor que a BRMalls pagou de remuneração 

variável em 2011 e 2012, muito acima do habitual encontrado no setor. A quantidade de 

diretores segue um padrão, mas a Multiplan não obedeceu a esse padrão novamente nos anos 

2009 e 2010, e acabou se enquadrando ao padrão do setor em 2011. 
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Quadro 30 Remuneração da Alta Administração (em R$ mil)  

 

 

Qtd. 

Cons. 

Rem. 

Fixa 

Cons. 

% 

Salário 

fixo Dir. 

% 

Salário 

variáve

l Dir. 

Salário 

variável Dir. 

2009 

Salário 

variável Dir. 

2010 

Salário 

variável da 

Dir. 2011 

Salário 

variável da 

Dir.2012 

Qtd.    

Dir. 

2009 

Qtd.  

Dir.  

2010 

Qtd. 

Dir. 

2011 

Qtd. 

Dir. 

2012 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 7 416 25% 75% 9.600 13.247 18.768 30.742 4 4 4 5 

BRProperties 6 372 28% 72% 2.996 3.360 7.500 7.500 4 4 4 4 

Sonae S. BR 7 144 71% 29% 4.180 1.373 1.217 1.189 5 3 4 4 

              

Empresas de 

Custo Histórico 

Multiplan 7 3.173 36% 64% 4.306 5.680 7.367 8.517 10 10 6 5 

São Carlos 7 7.957 62% 38% 4.296 12.860 6.528 8.030 4 4 5 4 

CCP 8 342 50% 50% 396 1.593 2.387 4.530 5 5 4 5 

Aliansce 5 496 64% 36% 0 2.850 3.800 4.180 5 5 5 6 

Iguatemi 8 260 64% 36% 1.887 1.853 2.752 1.300 6 6 6 6 

Brasil Agro 6 1.975 ND ND 1.040 1.228 1.334 1.038 5 5 5 4 

General Shop 8 1.900 87% 13% 0 486 415 600 4 4 4 4 

JHSF 7 262 94% 6% 1.615 680 1.600 353 4 3 4 3 

Par al Bahia 3 445 ND ND ND ND ND ND ND ND 3 3 

VJ – Valor justo 

CH – Custo histórico 

Fonte: Formulário de Referência - CVM 
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Quadro 31 Remuneração Per Capita da Alta Administração (em R$ mil) 

 

 

Rem. Média 

do Conselho 

Rem. Média 

Diretoria 

2009 

Rem. Média 

Diretoria 

2010 

Rem. Média 

Diretoria 

2011 

Rem. Média 

Diretoria 

2012 

Empresas de 

Valor Justo 

BRMalls 59 2.400 3.312 4.692 6.148 

BRProperties 453 431 568 1.228 1.703 

Sonae S. BR 43 79 319 597 906 

média 185 970 1.399 2.172 2.919 

desvio  0,19 1,02 1,36 1,80 2,31 

       

Empresas de 

Custo 

Histórico 

São Carlos 62 749 840 1.875 1.875 

Multiplan 1.137 1.074 3.215 1.306 2.008 

CCP 99 - 570 760 697 

Aliansce 33 315 309 459 217 

Brasil Agro 37 404 227 400 118 

Iguatemi 329 208 246 267 260 

General Shop 21 836 458 304 297 

JHSF 238 - 122 104 150 

Par al Bahia 148 ND ND ND ND 

média 234 448 748 684 703 

desvio 0,33 0,37 0,96 0,57 0,73 

VJ – Valor justo 

CH – Custo histórico 

Fonte: Formulário de Referência - CVM 

No quadro anterior, calculei a remuneração per capita dos diretores e conselheiros de 

cada empresa e classifiquei em ordem decrescente do salário médio de cada diretor em 2012. 

A BRMalls continuou como destaque, pagando valores superiores a 6,1 milhões de reais a 

cada um dos seus quatro diretores.  

A Multiplan chamou a atenção quanto ao valor pago ao conselheiro: mais de 1,1 

milhões de reais, enquanto o mercado de propriedade para investimento paga, em média, 

valores inferiores a 200 mil reais. Também é perceptível que a remuneração variável média 

nas empresas de custo histórico é menor; ao se tomar 2012 como exemplo, as empresas que 

optam pelo valor justo pagaram uma remuneração 3,7 vezes maior do que as empresas de 

custo histórico.  

A hipótese dos efeitos no resultado para indicar o gerenciamento de resultado é 

inconclusiva com base nos dados apresentados, mas é um fator que testei na pesquisa com as 

entrevistas. Os dados secundários, apesar de não serem claramente discriminantes das 

empresas de custo histórico de valor justo, são instigantes. Questiona-se o motivo das 
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discrepâncias pontuais levantadas anteriormente. Apesar de serem pontuais, estão 

relacionadas com as maiores empresas da pesquisa, fato que torna relevante sua análise. 

Caso a hipótese não tenha utilidade para identificar o gerenciamento de resultado, 

devido às inúmeras restrições, ao menos é um forte indicador de que os resultados têm uma 

volatilidade consideravelmente menor quando se adota o custo histórico, fato que discrimina 

os dois grupos. A suposição mostra também que a variação no valor justo apresentada na 

demonstração de resultados tem impactos relevantes, impulsionando pequenos lucros em 

lucros bilionários, além de apontar as remunerações milionárias que a alta administração das 

companhias recebe. 

4.2.7 Hipótese da Mudança no Status Quo 

Na busca da literatura, não encontrei nenhuma métrica quantitativa para identificar a 

aversão à mudança. Assim, utilizei como métrica a quantidade de empresas que já optaram 

pelo valor justo em relação ao total de empresas, conforme apresento no quadro a seguir. As 

empresas estão ordenadas alfabeticamente: 

Quadro 32 Empresas da Pesquisa 

Empresa Código no Ibovespa Método de Mensuração 

Aliansce ALSC3 Custo Histórico 

Brasil Agro AGRO3 Custo Histórico 

BRMalls BRML3 Valor Justo 

BRProperties BRPR3 Valor Justo 

CCP CCPR3 Custo Histórico 

General Shop GSHP3 Custo Histórico 

Iguatemi IGTA3 Custo Histórico 

JHSF  JHSF3 Custo Histórico 

Multiplan MULT3 Custo Histórico 

Par al Bahia PEAB3 Custo Histórico 

São Carlos SCAR3 Custo Histórico 

Sonae S. BR SSBR3 Valor Justo 

Fonte: CVM 

O resultado é que apenas 25% das empresas pesquisadas optaram pelo valor justo. O 

restante continua a utilizar o custo histórico na mensuração das propriedades para 

investimento. Zhang e Tsang (2013), em sua pesquisa, apontam que, na China, assim como 



120 

 

acontece no Brasil, a maior parte das empresas também não escolhe o valor justo para 

apresentar suas propriedades para investimento.  

Resultado oposto foi apontado por Cairns et al. (2011), ao estudarem o uso do valor 

de mercado para diversos ativos, como instrumentos financeiros, imóveis, equipamentos, 

propriedades para investimento, entre outros. Os autores relatam que a maior parte das 

empresas do Reino Unido e da Austrália optou pelo valor justo nas propriedades para 

investimento.  

Contudo, é de se esperar essa diferença da quantidade de empresas adotantes do valor 

justo, considerando o trabalho de Cairns et al. (2011), o de Zhang e Tsang (2013) e esta 

pesquisa, pois a maturidade e o desenvolvimento do mercado inglês (“berço” do IFRS) e do 

mercado australiano são maiores, quando se compara com o mercado chinês e o brasileiro, 

que são muito menos desenvolvidos e estão adotando o IFRS há poucos anos. 

Outro ponto de destaque nessa comparação é que as três empresas que adotaram o 

valor justo têm usado esse método desde a implementação do IFRS e nenhuma empresa de 

custo histórico mudou para o valor justo após esse período. A mudança para o custo histórico 

é “improvável” de acordo com a norma, pois, raramente, a alteração de valor justo para custo 

histórico resultaria em uma melhor mensuração, pelo fato de o valor justo estar relacionado 

às características de mercado.  

Com isso, o próprio pronunciamento técnico é “enviesado” ao valor justo, uma vez 

que não deixa as empresas que já optaram pelo valor justo voltarem a mensurar pelo custo 

histórico. Esse viés mostra uma tendência de que, no futuro, poderá ocorrer uma adoção 

plena do valor justo. O custo histórico já era utilizado antes da adoção do IFRS, fato que 

ajuda a validar a suposição de possível aversão a mudanças. 

A suposição de que as empresas optaram pelo custo histórico para manter seu estado 

de conforto pode fazer sentido, já que somente 25% das empresas da pesquisa optaram pelo 

valor justo na mensuração das suas propriedades para investimento. 

Essa hipótese pode ser considerada como relevante para este estudo, pois as empresas 

sob análise têm como atividade principal a exploração de atividade imobiliária. Isso implica 

que são empresas muito conhecedoras do mercado de “propriedades para investimento”, mas 
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mesmo assim, em sua maioria, optaram por não mudar seus sistemas e práticas contábeis para 

adotar o valor justo como mensuração desses ativos não financeiros. 

4.3 Entrevistas – Comparativo de Visões 

Fiz entrevistas em duas empresas de propriedades para investimento (uma optante pelo 

custo histórico e outra pelo valor justo). Além de pessoas ligadas diretamente às empresas, 

entrevistei seu auditor externo (comum nas duas companhias) e analistas de mercado que 

acompanham as respectivas ações.  

Os resultados dessas duas empresas que estudei, mesmo sendo suficientemente 

grandes e expressivas, podendo até mesmo ser representativas desse mercado34, não devem 

ser generalizados indiscriminadamente para as demais empresas, em função das 

características dos resultados das pesquisas baseadas em estudos de caso.  

A respeito da generalização e validade externa, alguns autores argumentam que isso 

não é perfeitamente aplicável aos estudos de caso, pois não faz sentido em virtude da 

especificidade do caso, ponderado o caráter crítico sobre o caso estudado (PUNCH, 1998; 

COUTINHO E CHAVES, 2002; GOMEZ, FLORES E JIMENEZ 1996). 

Dentro das empresas, os profissionais que entrevistei foram os responsáveis pela 

relação com investidores e o contador da empresa de valor justo. A escolha desses 

respondentes está relacionada com a capacidade técnico-contábil, participação nas decisões 

das companhias e disponibilidade para conceder as entrevistas. 

O auditor entrevistado foi o que audita ou já auditou as empresas da entrevista. Fiz a 

seleção dos analistas externos pela classificação da Thomson Reuters, que ranqueia os 

analistas com mais acertos nas empresas do setor. Discriminei todos os respondentes no 

capítulo de metodologia deste trabalho.  

Por questões de confidencialidade, asseguradas durante as entrevistas, não tratei as 

empresas pelo seu nome comercial, e sim como empresa de valor justo e empresa e custo 

histórico. A questão de confidencialidade também foi usada com o auditor externo e os 

analistas de mercado. Citei indiretamente as respostas obtidas, com algumas expressões 

                                                           
34 Juntas, as duas empresas detêm mais de 20 bilhões de reais de valor de mercado e representam quase 50% das 

empresas da pesquisa (12 empresa de capital aberto). 
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comentadas pelos respondentes, entre aspas. Ao final das análises sobre cada hipótese 

levantada com base na literatura, expressei sucintamente minha opinião, com base nas 

entrevistas, dados secundários e estudos do setor.  

A minha opção de apresentação dos dados das entrevistas por hipóteses está 

relacionada à profundidade com que consegui apresentar os resultados encontrados nas 

entrevistas. Se tivesse apresentado o discurso dos entrevistados completo ou não dividido 

pelos tópicos das hipóteses, acredito que a leitura se tornaria cansativa e não conseguiria 

alcançar o enfoque que consegui por meio de trechos e da interpretação das respostas dos 

entrevistados.  

Quanto à apresentação dos dados obtidos com as entrevistas, optei por citá-los 

indiretamente e interpretá-los, por meio de apenas alguns juízos de valor e expressões dos 

entrevistados para facilitar a leitura do trabalho e não expor completamente a fala dos 

respondentes, já que assumi o compromisso de usar as informações de forma agregada. 

Ao todo, as entrevistas tiveram mais de 220 minutos de diálogos sobre as escolhas 

contábeis e opiniões sobre o valor justo nas propriedades para investimento. Apresento a 

seguir os resultados relacionados com cada hipótese. 

4.3.1 Hipótese da Concentração Acionária 

Sobre a concentração acionária, a resposta inicial dos analistas e do auditor foi que 

essa (relação de concentração acionaria com a adoção de um dos métodos) não teria 

influenciado diretamente na escolha. O auditor acredita que uma empresa mais concentrada 

pode ter “políticas diferentes” sobre investimentos em novos empreendimentos do que 

empresas menos concentradas. As empresas com maior dispersão no mercado podem estar 

mais “preocupadas” com resultado; em razão disso, acabam comprando os empreendimentos 

visando apenas a “ganhar dinheiro”.  

As empresas mais concentradas são mais conservadoras com os shopping centers com 

a “visualização do dono” e certo “romantismo”. Com isso, constroem a maior parte de seus 

empreendimentos. Ainda segundo o auditor, as empresas mais “pulverizadas” têm a presença 

de bancos de investimentos que são “mais agressivos” no crescimento e preferem o valor 

justo na mensuração das propriedades para investimento. 
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Os analistas de mercado acreditam que a lógica da adoção do valor justo nas empresas 

com mais dispersão acionária faz mais sentido do que nas empresas mais concentradas 

optarem pela adoção do custo histórico. Para eles, as empresas com dispersão acionária teriam 

incentivos para adoção do valor justo, com o intuito de “mostrar” ao mercado o seu valor e, 

por isso, dão mais “visibilidade” ao número do valor justo.  

Porém, nas empresas menos concentradas, eles não acreditam que a não adoção do 

valor justo seja em razão de os usuários terem outras informações internas que supram a falta 

do valor justo na demonstração financeira, até porque esse valor “já está apresentado” em NE. 

A empresa de valor justo que tem dispersão acionária defende a capacidade 

informativa do valor justo e que essa é a forma com que consegue “melhor retratar” o valor de 

seus ativos. Eles (entrevistados da empresa) acreditam que o custo histórico não consegue 

passar para o mercado o quanto realmente a empresa tem de portfólio e quanto esse portfólio 

está valendo. 

A empresa de custo histórico que tem concentração acionária afirma que os acionistas 

minoritários e controladores não têm interesses “adversos” e estão com os interesses 

“completamente alinhados”. Contudo, quando questionado o uso do valor justo nas decisões 

internas da companhia, a empresa afirma que esse valor passa por análises “muito mais 

complexas” do que a conta divulgada. Isso mostra a veracidade da suposição de que os 

controladores internos da companhia têm mais informações e o valor justo não é considerado 

nas suas análises. 

Em minha opinião, a hipótese de concentração acionária afetou, mesmo que 

indiretamente, ou não conscientemente, a escolha. Em razão das características distintas das 

empresas sobre essa questão de dispersão de controle, as empresas menos concentradas estão 

mais interessadas no mercado de capitais com suas divulgações do que as mais concentradas.  

Nas empresas mais concentradas, percebi que os acionistas (ao menos os 

controladores) têm objetivos e visões diferentes dos empreendimentos do que apenas o foco 

no resultado imediato, o qual pode ser expresso com valor justo. Ademais, a empresa de custo 

histórico mencionou o uso de outros relatórios para as análises “muito mais complexas”, e que 

a esses outros relatórios os acionistas minoritários certamente não têm acesso, seu acesso está 

restrito apenas às demonstrações contábeis.  
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O foco da concentração acionária está relacionado ao modelo de negócio: as duas 

grandes empresas de custo histórico (Multiplan e Iguatemi) são empresas familiares, que estão 

no mercado de capitais para ampliar a forma de financiamento das suas atividades. Seus 

empreendimentos refletem a visão dos “donos” desde a fase de aquisição dos terrenos e 

construção até a captação dos clientes e administração do negócio. Seus donos (família), além 

de serem grandes acionistas, ocupam cargos estratégicos (presidência, vice-presidência e 

diretorias em geral) na gestão das suas companhias.  

Nas grandes empresas de valor justo (BRMalls e BRProperties), a concentração 

acionária não existe e as ações estão dispersas no mercado acionário nas mãos de acionistas, 

como fundos de investimento, que possivelmente estão aproveitando o bom momento do 

setor. Por isso, as empresas nas quais investem são mais relacionadas ao mercado financeiro e 

buscam o crescimento rápido, com paybacks mais “instantâneos” dos investimentos. Assim, 

as empresas com tais características costumam adquirir os empreendimentos imobiliários 

(propriedades para investimento) prontos para geração de caixa, em vez de construí-los, que é 

um processo mais demorado para se gerar caixa. 

Esse ponto de diferenciação no modelo negócio está relacionado com as necessidades 

específicas dos acionistas. Nas empresas com concentração acionária os acionistas 

possivelmente não necessitam da divulgação do valor justo, pois estão envolvidos diretamente 

na sua administração. Mas nas empresas com dispersão acionária, com fundos internacionais 

como principais investidores, o valor da informação divulga pelo valor justo agrega e cria 

valor para esses acionistas que não estão diretamente envolvidos com administração das 

companhias. 

4.3.2 Hipótese da Alavancagem 

A opinião dos analistas de mercado é que a alavancagem, dividindo o passivo oneroso 

sobre o patrimônio líquido, poderia fazer sentido. Segundo eles, analisando “pura e 

simplesmente” o índice, mas eles defendem que o mercado não é “ingênuo” ao fazer essa 

conta. Relatam que o mercado acaba descontando o valor justo ou até mesmo capitalizando-o, 

dependendo da sua “necessidade e conveniência”. Para eles, o ideal seria calcular a 

alavancagem financeira, que divide a dívida líquida sobre o EBITIDA, conforme o quadro 

seguinte.  
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O indicador de alavancagem financeira estima o número necessário de anos de geração 

de caixa para pagar as dívidas onerosas das companhias, que, de acordo com os analistas, é o 

“múltiplo mais usado” nas cláusulas restritivas dos empréstimos. No quadro a seguir, 

apresento a alavancagem financeira das empresas: 

Quadro 33 Alavancagem Financeira (em R$ mil) 

 
Empresa Ano 

Dívida 

Líquida 
EBITDA 

Alavancagem 

Financeira (anos) 

Empresas de Valor 

Justo 

BRMalls 

2009 1.453.153 303.828 4,8 

2010 1.565.896 399.204 3,9 

2011 3.203.987 669.159 4,8 

2012 4.503.874 891.368 5,1 

BRProperties 

2009 636.317 90.842 7,0 

2010 1.830.191 182.634 10,0 

2011 2.083.362 289.212 7,2 

2012 5.251.905 531.850 9,9 

Sonae S. BR 

2009 183.488 (56.684) - 

2010 201.848 (2.648) - 

2011 350.891 (65.284) - 

2012 747.380 32.723 22,8 

      

Empresas de Custo 

Histórico 

Multiplan 

2009 272.081 323.986 0,8 

2010 408.885 353.706 1,2 

2011 568.628 453.137 1,3 

2012 1.799.634 544.991 3,3 

Iguatemi 

2009 326.015 118.500 2,8 

2010 498.391 164.496 3,0 

2011 1.083.895 209.293 5,2 

2012 1.497.709 365.094 4,1 

Aliansce 

2009 116.986 90.646 1,3 

2010 164.066 99.438 1,6 

2011 225.003 152.729 1,5 

2012 909.998 249.987 3,6 

São Carlos 

2009 563.500 194.157 2,9 

2010 838.842 164.991 5,1 

2011 912.110 176.892 5,2 

2012 1.063.075 361.679 2,9 

CCP 

2009 237.985 102.879 2,3 

2010 580.515 147.827 3,9 

2011 689.228 171.776 4,0 

2012 937.079 224.789 4,2 
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JHSF 

2009 444.744 184.683 2,4 

2010 678.527 236.288 2,9 

2011 1.028.534 270.364 3,8 

2012 1.655.463 265.233 6,2 

General Shop 

2009 68.765 62.246 1,1 

2010 347.771 71.892 4,8 

2011 472.598 85.491 5,5 

2012 958.096 108.156 8,9 

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

Fonte: CVM e Autor 

No quadro anterior, é possível perceber a diferença entre as duas grandes empresas de 

custo histórico e as duas grandes de valor justo: a quantidade de anos na BRMalls e 

BRProperties (6,6 anos em média) é muito superior à da Multiplan e Iguatemi (2,7 anos em 

média), o que faz sentido sobre a suposição feita pelos analistas; ou seja, as empresas de valor 

justo necessitariam de mais tempo (anos) de geração de caixa para pagar as suas dívidas, 

mesmo não considerando o valor justo nos cálculos. 

A alavancagem financeira é um múltiplos muito usados nos covenants nos contratos 

de empréstimos, contudo a academia tradicional contábil não a adota em seus livros didáticos 

básicos (graduação), restringindo os ensinamentos aos futuros contadores com análises de 

passivo oneroso e patrimônio líquido apenas.  

Na opinião do auditor, a alavancagem poderia ter relação com a escolha contábil, pois, 

com o valor justo, as empresas apresentariam nos balanços “números mais bonitos e maiores”. 

Eles ainda citam a questão do impairment; caso o valor justo esteja abaixo do valor de custo, 

a empresa terá que baixar esse número; com o valor justo, a empresa já estaria retratando o 

número, não necessitando realizar o impairment. 

A empresa de valor justo defende que a alavancagem não é um fator relacionado ao 

valor justo; segundo essa empresa, as cláusulas restritivas nos empréstimos são baseadas no 

EBITDA ajustado, que já desconta o efeito das reavaliações pelo valor justo. A empresa 

acredita que se o valor justo fosse usado nos índices de restrição de alavancagem, poderia até 

“quebrar” a empresa, caso a reavaliação fosse negativa, ou “nunca” seriam “estourados” os 

covenants com as “constantes reavaliações positivas”. Ademais, o cálculo do indicador 

financeiro considerando a propriedade para investimento “não reflete a realidade”. A empresa 

defende que a forma de analisar a alavancagem é a mesma que os analistas recomendam, 

dívida líquida dividida pelo EBITDA (Alavancagem Financeira). 
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A empresa de custo histórico, apesar de não estar alavancada, não acredita na 

suposição do uso de valor justo para a “proteção” da alavancagem. Segundo a empresa, se 

alguém precisar do valor justo para cumprir cláusulas restritivas nos empréstimos, vai “estar 

brincando com fogo”, visto que, em alguns momentos da economia, o valor justo pode ser 

negativo e será necessário renegociar suas dívidas.  

Contudo, a empresa não descarta que o valor justo pode ser uma forma de “se 

endividar mais” com o aumento do valor do patrimônio líquido; porém, assim como os 

analistas de mercado e empresas de valor justo, as empresas de custo histórico também 

ressaltam que os covenants estão relacionados aos múltiplos de dívida líquida pelo EBITDA 

(Alavancagem Financeira).As duas empresas, tanto de a valor justo quanto a de custo 

histórico, em 2012, informam que não tiveram nenhuma quebra de cláusulas contratuais 

(covenants) nos seus contratos de empréstimos. Todavia, a empresa de custo histórico é mais 

transparente e indica para cada um dos seus empréstimos qual é a cláusula contratual. No 

próximo quadro, apresento os três principais financiamentos de cada uma das empresas 

entrevistadas: 

Quadro 34 Financiamentos 

Empresa 
% sobre 

Fin. Total 
Tipo Origem Covenants 

CH 

23% CCB* Itaú 

1- Dívida Líquida/Ebitda 

2- Ebitda/Despesa Financeira Líquida  

3- Não aplique o crédito integralmente na construção do 

empreendimento 

4- Dê ao empreendimento outra destinação que não a 

prevista na Cédula 

22% CCB* Bradesco 

1- Transferência do atual controle societário 

2- Não cumpra suas obrigações não pecuniárias, junto 

ao credor  

13% CCB* BB 

1- Dívida líquida / Ebitda  

2- Sofra ação judicial capaz de colocar em risco o 

cumprimento das obrigações assumidas neste contrato 

3- Transferência do atual controle societário 

          

VJ 

26% 
Perpetual 

Bonds 

(Subsidiária 

Internacional) 
ND 

13% CRI** Bradesco ND 

6% Debêntures 
(Mercado 

Nacional) 

1- Ebitda /Despesas Financeiras  

2- Dívida Líquida/Ebtida  

*Cédula de Crédito Bancário 

**Certificado de Recebível Imobiliário 

Fonte: CVM 
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Nas duas empresas, existem diferenças claras nos três principais mecanismos de 

financiamento. Enquanto na empresa de custo histórico a forma de financiamento é a CCB, na 

de valor justo, as opções são os bônus perpétuos internacionais emitidos em dólar americano, 

certificados de recebíveis imobiliários e debêntures nacionais.  

Apesar de a empresa de valor justo não fazer um bom disclosure dos covenants, ao 

menos nas debêntures é possível perceber uma semelhança nas cláusulas dos indicadores 

financeiros com a empresa de custo histórico. Contudo, o que chama a atenção no quadro é 

uma cláusula não financeira, que tem mais relação com a concentração acionária do que com 

a alavancagem. Essa clausula está presente em duas CCBs da empresa de custo histórico, ao 

defender a necessidade da manutenção dos controladores, mostrando que os bancos estão 

financiando com a confiança não apenas na empresa, mas na continuidade da família 

fundadora e controladora da companhia. 

Acredito que a alavancagem no mercado brasileiro possa ter sido um motivador da 

escolha. Com o histórico inflacionário que o Brasil apresenta e as perceptivas de continuidade 

da inflação, não vejo a possibilidade da reavaliação do valor justo na propriedade para 

investimento ser negativa e prejudicar alguns indicadores de liquidez ou endividamento.  

Os números mais “bonitos”, como afirmado pelo auditor, facilitariam a tomada de 

empréstimo; mesmo que as cláusulas restritivas não estejam relacionadas ao valor justo, estão 

relacionadas à permanência do controlador. Caso o valor justo não facilite a captação de 

novos empréstimos, ao menos serviu para a captação no passado, visto pelo fato de as 

empresas de valor justo estarem muito mais alavancadas do que as de custo histórico, 

considerando o múltiplo de dívida líquida com EBITDA.  

Esse fato se diferencia no modelo de negócio com as estratégias adotadas pelas 

empresas. As empresas que pretendiam se alavancar mais, o valor justo foi útil. Enquanto as 

empresas que não tinham intenções de grandes alavancagem não viram necessidade do valor 

justo em seus balanços patrimoniais e demonstrações de resultados. 

4.3.3 Hipótese da Assimetria de Informação 

Sobre a assimetria de informação, foi questionada a diferença encontrada entre o valor 

contábil e patrimonial ajustado pelo valor justo, a capacidade de definição do valor justo pelos 
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“métodos proprietários” e sua possível diminuição da diferença de informações entre a 

empresa e o mercado. 

A opinião do auditor é que a norma não tem uma “rigidez”, o que pode “dificultar” a 

comparação das empresas. Isso ocorre porque os usuários não “visualizam” as diferenças 

entre as empresas imediatamente, já que algumas são optantes pelo valor justo e outras pelo 

custo histórico.  

Sobre os questionamentos do uso dos “métodos proprietários”, a afirmação é que, 

independentemente de a avaliação ser feita por peritos externos ou internos, o valor é 

“testado” tanto nas empresas de custo histórico quanto nas de valor justo. E a opinião sobre o 

uso de peritos internos está relacionada à “capacidade” de esses profissionais executarem o 

trabalho.  

Na opinião do auditor, os analistas internos da empresa têm a “capacidade” de definir 

o valor justo. Sobre o questionamento das diferenças entre o patrimônio e o mercado, a 

resposta inicial é que trata de uma “coincidência”, não apresentando uma explicação para o 

fato, apesar de acreditarem que o valor justo das propriedades para investimentos “deveria se 

aproximar” da empresa, pois 80 ou 90% dos ativos são compostos por propriedades para 

investimentos. 

Os analistas de mercado defendem que o mercado “gosta” de ter a sua avaliação, 

independentemente daquela divulgada pela empresa. Com a avaliação “independente”, o 

mercado tem a possibilidade de usar taxas de descontos e premissas diferentes das que as 

empresas utilizam. Com isso, afirmam que o mercado “não necessariamente concorda” com o 

valor justo divulgado pelas empresas e que as empresas de custo histórico poderiam estar 

sendo “otimistas demais” nas suas avalições, explicando assim as diferenças encontradas 

entre o valor de mercado e o patrimonial. 

A empresa de valor justo o acredita que o valor justo é uma forma “positiva” e 

“transparente” de divulgação para o mercado. Para ela, o mercado não estava “acostumado a 

ter” isso antes da adoção do IFRS. Defende que é o mercado que tem de definir o valor da 

firma, e para isso, apresenta as “ferramentas” aos usuários. Todavia, acredita que o valor justo 

das propriedades poderia ser um “bom indicativo” para se chegar ao valor da empresa.  
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Quando a empresa de valor justo foi questionada sobre o uso do “método 

proprietário”, a resposta inicial foi idêntica à do auditor, por acreditar ter “capacidade e deter 

pessoas competentes”. Entretanto, faz uso eventual de “consultor externo” com amostragem, 

para validar o valor calculado por seus analistas internos, e acaba não utilizando terceiros para 

fazer todas as avaliações, devido à “demora” que o processo teria, além de ser um trabalho 

mais “caro”. Sua opção pelo valor justo é que se trata de uma forma de “disclosure”, próxima 

às empresas europeias que estão em um “mercado consolidado”. Segundo a empresa, eles 

buscaram a “estrutura mais ótima possível” em termos de divulgação pelo mercado. 

A empresa de custo histórico afirma não “passar” o valor justo no seu resultado por 

não “achar certo”. Relata que quando o valor justo é divulgado nas demonstrações (balanço 

patrimonial e demonstração de resultado), acaba “poluindo seu resultado”. O lucro do valor 

justo “não existe”. A empresa afirma que, no demonstrativo do fluxo de caixa, o analista 

verifica melhor a situação da empresa, pois o lucro do valor justo na demonstração de 

resultado “não serve para nada”.  

Quando a empresa de custo histórico foi questionada sobre o uso de métodos 

proprietários para calcular o valor justo, afirmou fazer o cálculo “um ano dentro e no outro 

fora”, apesar de não divulgar em nota explicativa quando é feito “dentro” ou “fora” e qual 

empresa avaliadora independente é contratada.  

A opção de fazer a avalição pelos analistas internos é em razão da “economia”, já que 

o serviço prestado pelos peritos externos pode custar valores de quatro dígitos para a empresa 

contratante, e por ter “todas as métricas” que o avaliador externo aplica. No ano em que 

utilizar um avaliador externo, é por questões de “conservadorismo” e para ter um “terreno 

neutro” com mais “governança”. A empresa afirma que outro ponto da escolha do cálculo 

interno é a demora de um semestre para o perito externo apresentar o seu cálculo e valor, e 

porque o cálculo, quando feito pelos peritos externos, “é quase impossível” de ser auditado 

pela firma de auditoria. 

Sobre a diferença entre o valor de mercado e o valor patrimonial, inicialmente, a 

empresa de custo histórico se esquivou da resposta, alegando que não usa essa métrica para 

comparar o valor da empresa e que é necessário levantar outras questões, como a 

alavancagem.  
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Contudo, uma informação apresentada pela companhia acaba sendo complementar à 

essa suposição de medir o valor da firma, considerando a forma como está alavancada. Relata 

que “desinvestiram” um shopping center recentemente e conseguiram vender o 

empreendimento com o “valor muito acima do valor justo”. Isso mostra que o valor justo, 

para outras empresas com estruturas de financiamentos diferentes, pode ser superior ao valor 

justo da empresa concentrada no capital dos acionistas.  

Este ponto demonstra a falha e o erro lógico que a empresa está praticando, pois o 

valor justo é uma característica de mercado e é independente da forma como a empresa está 

financiada. Entretanto, ela usa o WACC como taxa de desconto, que é dependente da forma 

de financiamento. 

Na última entrevista com um dos representantes da empresa de custo histórico, a 

diferença entre o valor justo do patrimônio contábil e o valor de mercado foi atenuada. O 

representante citou um fator que nenhum outro respondente (empresa de valor justo, analistas 

de mercado e auditor externo) havia mencionado.  

Segundo o representante, para se fazer esse cálculo do patrimônio líquido ajustado, 

deveria ser feito o diferimento do imposto de renda e contribuição social do ganho na 

propriedade para investimento. Apresento a seguir a nova diferença, considerando o imposto 

diferido de 34% (15% IRPJ; 10%AIRPJ; 9%CSLL) sobre o ganho na propriedade. As 

informações estão ordenadas de forma crescente, com base na diferença do ano de 2012. 

Apenas para efeito comparativo e melhor facilitar a visualização da diferença entre o valor de 

mercado e de livro (considerando o IR diferido), também apresento o quadro e o gráfico do 

indicador Market to Book: 
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Quadro 35 Nova Diferença entre PL e Mercado (Reais) 

   VM-PLaj 2009 VM-PLaj 2010 VM-PLaj 2011 VM-PLaj 2012 

Empresas de 

Custo 

Histórico 

Aliansce  439.987.200   (479.947.640)  (925.216.470)  (761.012.254) 

General Shop  (125.771.090)  49.833.714   (144.814.770)  (529.056.238) 

Brasil Agro  (95.792.780)  (119.137.740)  (277.944.656)  (300.625.600) 

Par al Bahia  (102.354.000)  (246.177.000)  (160.954.000)  (165.506.000) 

Iguatemi  (298.088.289)  (34.633.026)  (1.057.680.111)  (72.415.006) 

São Carlos  (152.667.080)  (27.986.650)  (419.263.960)  337.191.960  

CCP  52.346.680   (57.187.680)  (50.463.920)  341.469.720  

Multiplan (1.546.846.100)  (2.814.028.303)  (2.995.603.000)  382.833.822  

JHSF  220.664.344   (195.015.032)  18.150.583   1.264.992.688  

      

Empresas de 

Valor Justo 

Sonae S. BR   -       -      (596.223.056)  (212.573.450) 

BRProperties   -      (175.932.080)  (362.659.000)  (69.135.500) 

BRMalls  (711.297.000)  1.157.938.700   902.974.040   3.434.939.280  

VM-PLAj – Valor de mercado descontado do patrimônio líquido ajustado pelo valor justo 

Fonte: CVM e Autor 

 

 

 
Quadro 36 Market to Book 

  Empresa 
Market to Book 

2009 

Market to Book 

2010 

Market to Book 

2011 

Market to Book 

2012 

Empresas de 

Custo Histórico 

General Shop 0,8 1,1 0,8 0,5 

Brasil Agro 0,9 0,8 0,7 0,7 

Par al Bahia 0,8 0,6 0,7 0,7 

Aliansce ND 0,8 0,7 0,8 

Iguatemi 0,9 1,0 0,7 1,0 

Multiplan 0,8 0,7 0,7 1,0 

São Carlos 0,9 1,0 0,8 1,1 

CCP 1,1 1,0 1,0 1,2 

JHSF  1,2 0,9 1,0 1,5 

Média 0,90 0,87 0,78 0,95 

Desvio Padrão 0,14 0,15 0,12 0,31 

      

Empresas de 

Valor Justo 

Sonae S. BR ND ND 0,8 0,9 

BRProperties ND 0,9 0,9 1,0 

BRMalls 0,9 1,2 1,1 1,4 

Média  0,86 1,07 0,93 1,10 

Desvio Padrão n/a 0,19 0,19 0,25 

Market to Book – Valor de mercado dividido pelo valor patrimonial (ajustado pelo valor justo nas empresas de custo 

histórico) 
Fonte: CVM e Autor 
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Gráfico 2 Comparativo Market to Book (2º) 

 
Market to Book – Valor de mercado dividido pelo valor patrimonial (ajustado pelo valor justo nas empresas de custo 

histórico) 
Fonte: CVM e Autor 

O novo quadro continua apontando a BRMalls com valor de mercado 3 bilhões 

superiores ao seu valor patrimonial. Todavia, a Multiplan, ao menos em 2012, conseguiu ter 

seu valor de mercado superior ao patrimonial; no quadro anterior, o valor patrimonial 

superava o de mercado em 3 bilhões. Nas outras empresas de custo histórico, a diferença 

também foi diminuída drasticamente, ao descontar o imposto diferido da valorização da 

propriedade. 

É perceptível no gráfico que as empresas de custo histórico aumentaram seu múltiplo, 

aproximando-se de 1. Em 2009, o valor foi até maior do que nas empresas de valor justo, mas 

nos outros anos, a diferença foi favorável às empresas de valor justo. Apesar de o IR diferido 

atenuar a diferença entre os grupos, ela ainda é perceptível. As empresas de valor justo ainda 

apresentam valores superiores a 1 e as de custo histórico não alcançaram 1. 

Acredito que a assimetria de informação é uma hipótese importante que deve ser 

considerada, tanto na análise do motivo da escolha do método quanto na análise das 

demonstrações contábeis das empresas.  

Apesar de os entrevistados defenderem a “capacidade” de calcular o valor justo, 

existem fatores falhos, como a independência dos avaliadores internos e a periodicidade dos 

cálculos, feitos indevidamente, no máximo semestralmente, ao passo que as empresas 
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divulgam seus balanços e resultados trimestralmente, não cumprindo o regime de 

competência contábil. O valor da diferença (patrimonial e mercado) nas empresas de valor 

justo também é muito instigante. Assim, acredito não estar esclarecidos os motivos dessa 

diferença, apesar da atenuação da diferença com o imposto diferido. 

O modelo de negócio também está presente na assimetria de informação, não na 

diferença de valores (valor patrimonial versus valor de mercado), mas na necessidade e 

agregação de valor para os usuários contábeis, com a divulgação de valor justo. Nas empresas 

mais dispersas no mercado financeiro os usuários (principalmente os acionistas externos) 

conseguem ter menor assimetria informacional com o valor justo, agregando valor nas suas 

análises. Já nas empresas concentradas o usuários (acionistas controladores) muitas vezes 

estão presentes na administração da empresa e já têm essa redução da assimetria 

informacional naturalmente com visualização das propriedades e outros relatórios gerenciais 

nãos públicos.   

4.3.4 Hipótese do Custo Político 

O custo político foi questionado diretamente a todos os entrevistados e apontado como 

um dos benefícios ou malefícios causados pela adoção do valor justo. 

O auditor externo acredita que isso não deve ser considerado, pois, ao menos, as 

maiores empresas já têm uma visibilidade e são consideradas “ícones” no setor. Não seria a 

reavaliação da propriedade para investimento que mudaria sua visibilidade para o mercado. 

Porém, acredita que o balanço divulgado pelo valor justo apresenta números mais “bonitos”, o 

que leva a refletir se os números mais “bonitos” já não são uma forma de visibilidade? 

Os analistas de mercado também não consideram como um “fator motivador”, uma 

vez que todas as empresas são listadas na bolsa de valores, assim, o mercado acaba 

identificando sua visibilidade e “avaliando a cada segundo”. Apesar disso, não negam a 

possibilidade da existência de “vaidades” para se mostrarem maior do que as outras.  

Contudo, um ponto questionado pelos analistas seria a situação fiscal das propriedades 

para investimento. Relatam que, no momento da escolha de um dos métodos, não existia um 

“entendimento claro” de qual seria o tratamento fiscal do ganho com valor justo. A Receita 

Federal do Brasil não havia instruído como deveria ser o tratamento fiscal no momento da 

venda caso a propriedade fosse “marcada a mercado”. Isso faz com que algumas empresas 
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optantes pelo valor justo reconheçam o imposto diferido e outras continuem com o custo 

histórico, pois seria mais “simples” no momento da venda pagar o imposto sobre a diferença 

entre o valor contábil depreciado e o valor vendido. 

A empresa de valor justo acredita que o valor justo “chama a atenção”, principalmente 

no momento inicial, e defende que a atratividade de atenção pode ocorrer em razão dos 

valores “expressivos” e mais “relevantes” divulgados nos balanços.  

Esse fato acontece também com analistas de mercado que “dão mais atenção” ao valor 

justo quando esse é divulgado nos balanços. Apesar disso, a empresa acredita que o valor 

justo no balanço não seja uma forma de atrair mais investidores. A questão tributária não 

parece ser um fato importante para empresa; ela afirma separar o balanço contábil e fiscal, 

sem ter efeitos na reavaliação da propriedade para investimento no balanço fiscal. 

A empresa de custo histórico acredita que o valor justo não “faz diferença alguma” 

para a visibilidade da empresa e na “capacidade do mercado” de avaliar as notas explicativas, 

não esperando reações apenas a “dizer” o quanto a propriedade “pode ou vai valorizar”.  

Sobre a questão tributária, a empresa citou que, antes de ser questionada sobre o 

momento da escolha por um dos métodos, não obteve uma “carta de conforto” dos advogados, 

ressaltando que a Receita Federal do Brasil não iria cobrar o imposto com o ganho do valor 

justo, fato que não a deixou “confortável” na adoção do método. 

A situação do não “entendimento claro” da Receita Federal, conforme defendido pelos 

analistas, acabou parcialmente acontecendo com a instrução normativa Nº 1397, de 16 de 

setembro de 2013 (BRASIL, 2013a) (período posterior as entrevistas). A instrução trata do 

RTT - Regime Tributário de Transição e tem como objetivo evitar os efeitos tributários 

ocorridos com as leis 11.638/07 (BRASIL, 2007) e 11.941/09 (BRASIL, 2009a) nas 

demonstrações contábeis. 

Os efeitos da instrução para as empresas de propriedade para investimento estão 

relacionados aos juros sobre capital próprio e dividendos. De acordo com a instrução 

normativa, a pessoa jurídica poderá deduzir da apuração do lucro real e contribuição social os 

dividendos e juros sobre capital próprio. No entanto, o cálculo permitido para apuração da 

dedução deve ser feito com os critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. No art. 28, a 
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instrução impõe que a parcela excedente (a apuração fiscal) de lucros distribuídos deverá ser 

sujeita à incidência do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte. 

As empresas de propriedade para investimento que optaram pelo valor justo estavam 

adotando a seguinte estratégia para o pagamento de dividendo sobre o lucro “inflado” pelo 

valor justo: Pagavam o dividendo mínimo obrigatório com base no lucro líquido realizado 

(sem efeitos de valor justo e IFRS) das controladoras e, adicionalmente, propunham 

dividendos complementares, com base em seus lucros contábeis (IFRS). 

O procedimento anterior (cálculo dos dividendos excedentes) possivelmente será 

alterado após a instrução normativa. A instrução entrou em vigor a partir da sua publicação 

(17/09/2013), mas ainda existiam dúvidas sobre a forma da atuação da Receita Federal com os 

contribuintes, pois não se sabia se a fiscalização ocorreria a partir de 2014 ou se incluiria 

também o período de 2008 a 2013. Caso a fiscalização afetasse o período de 2008 a 2013, as 

empresas de valor justo certamente sofreriam autuações fiscais em razão dos dividendos. 

Apenas 17 dias depois de editar a instrução normativa, a Receita Federal fez um 

pronunciamento, afirmando que iria mudar o texto da instrução por meio de uma medida 

provisória. A mobilização das entidades contábeis e empresas fez com que o Ministro da 

Fazenda, Guido Mantega e o Secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, 

alterassem a instrução normativa.  

Por meio de uma medida provisória, o governo dará um “benefício fiscal retroativo” 

para o período de 2008 a 2013 e passará a exigir a instrução normativa Nº 1397 (BRASIL, 

2013a) somente a partir de 2014. A medida provisória 627 (BRASIL, 2013b), publicada em 

11 de novembro no Diário Oficial da União, além de esclarecer as dúvidas tributárias 

incorridas sobre instrução normativa Nº 1397 (BRASIL, 2013a), também indica que o RTT 

criado em 2007 será extinto em 2015. 

Não acredito que a questão de visibilidade tenha sido considerada nas escolhas 

contábeis das propriedades para investimento. Ao menos nas quatro grandes empresas do 

setor, os empreendimentos físicos (shopping centers e prédios comerciais) já são um fator de 

maior visibilidade da empresa do que uma conta no balanço ou nas notas explicativas. 

Ademais, o valor justo vai estar presente independentemente do método; se não estiver no 

balanço, estará nas notas explicativas, e as empresas não podem deixar de apresentá-lo.  
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Entretanto, acredito que a hipótese tributária dentro do custo político não está 

descartada, pois tanto os analistas quanto a empresa de custo histórico discorreram sobre a 

incerteza dos possíveis efeitos tributários no ganho com valor justo. Como o Brasil é um país 

com uma alta carga tributária e tem um governo “sedento” por arrecadar mais tributos, não 

descarto a possibilidade de esse almejar ganhar uma maior parte do lucro de empresas que 

estão no bom momento da economia, ocorrendo uma transferência de riqueza. Caso o ganho 

com valor justo seja tributado, os efeitos econômicos seriam relevantes, pois as empresas 

teriam saídas de caixa relacionadas aos ganhos que ainda não se tornaram caixa. 

O modelo de negócio no custo político está relacionado com retorno em função do 

risco que as empresas estavam correndo. As empresas de valor justo estão mais pulverizadas 

no mercado acionário e os acionistas (fundos internacionais) almejam dividendos maiores e 

mais rápidos, como forma de retorno ao seu investimento na companhia. Contudo o dividendo 

está relacionado com o lucro. E este (lucro) foi aumentado exponencialmente com as 

reavaliações das propriedades para investimento, mas existe ai o risco da tributação (IRRF) 

dos dividendos extraordinários pagos com os “ganhos do valor justo”. 

Já as empresas de custos histórico, com seus fundadores na sua administração e como 

principais acionistas, provavelmente não consideraram interessante esse retorno imediato do 

valor justo, estavam mais preocupados com o risco tributário que poderiam correr. 

Possivelmente a relações desses acionistas controladores e fundadores com as suas empresas é 

de mais longo prazo que a relação dos fundos internacionais investimentos nas empresas. 

Essa diferenciação fez com os dois tipos de acionistas (fundadores e fundos de 

investimento) conseguissem ter seu valor agregado e as suas diferentes necessidades 

atendidas. As empresas de custo histórico mantiveram a sua atividade com baixo risco, 

enquanto as empresas de valor justo, mais agressivas entregaram o retorno aos seus acionistas, 

mesmo com o risco tributário.   

4.3.5 Hipótese da Relevância 

A relevância do valor justo calculado pelas empresas foi questionada diretamente para 

os analistas de mercado. Unanima e categoricamente, disseram: “nós quem calculamos o 

valor justo!”. Ao menos, afirmaram desconsiderar o valor justo na análise, mas não 
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confirmam que todo o mercado faz isso. Caso não seja feito, concordam que o desconto do 

valor justo possa causar “reflexos relevantes” nas análises.  

Ainda mencionaram a forma como consideram a publicação do valor justo das 

empresas que apenas apresentam em notas explicativas e das que o capitalizam no balanço. 

Segundo eles, apesar de ser sua função calcular o valor justo, o valor divulgado serve de 

“referência” e é utilizado como “balizador”, e não diverge muito dos seus cálculos.  

Ademais, dão mais “atenção” ao valor justo divulgado pelas empresas de valor justo, 

“gastam mais tempo” analisando o valor divulgado. Quando esse é apresentado somente na 

nota explicativa, eles têm “menos obrigação de entender o valor”, que acaba “perdendo 

força”. Apesar disso, consideram o número “crível” nas duas formas de demonstração. 

Na opinião do auditor externo, o valor é mais “impactante” quando está no resultado e 

balanço, já estimando o valor patrimonial, sendo um “número mais bonito”, apesar da 

“preferência pessoal” pelo custo histórico. Relata que o “fair value” na empresa toda é mais 

útil do que “fazer um bolo” na avaliação apenas da propriedade para investimento. 

Na opinião da empresa de valor justo, o registro contábil do valor justo é “importante”, 

por conseguir “refletir” o patrimônio da empresa a valor de mercado. A empresa acredita na 

utilidade do valor justo para os analistas e leitores das demonstrações financeiras. Um dos 

“motivadores” é a possibilidade de mostrar para o mercado o quanto vale a propriedade e 

quanto ela gera de renda, sendo “mais transparente”. Além disso, confia na “capacidade 

informativa” do valor justo. 

A empresa de custo histórico tem opinião contrária ao valor justo. No resultado, 

afirma que vai “poluir” com lucros que “não existem”, pois, para ela, o valor justo 

apresentado nas notas explicativas é um “indicativo importante” de quanto vale as suas 

propriedades para investimentos. Porém, não acham “correto” passar o valor pelo resultado.  

Em minha opinião, o valor justo é relevante para a tomada de decisão; os números são 

muitos mais expressivos no valor justo quando capitalizados, e as empresas conseguem 

expressar melhor ou até mesmo distorcer vários indicadores, mostrando os efeitos do valor 

justo nas análises. Ademais, confirmo o que os analistas expressaram: não podem afirmar que 

é todo o mercado que faz e tem a capacidade de considerar ou desconsiderar o valor justo nas 

análises. E essa técnica de fazer a avalição é uma vantagem competitiva dos analistas 
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externos, se todo o mercado tivesse a capacidade de fazer a avaliação não existiria a 

necessidade dos analistas. 

Ainda, os analistas externos não têm todas as premissas dos valores usados para o 

cálculo do valor justo divulgado pelas empresas, pois a divulgação nas notas explicativas é 

muito rudimentar. 

A diferença no modelos de negócios faz com que a relevância tenha percepções e 

resultados diferentes. Enquanto para a empresa de valor justo, o valor de mercado é relevante 

e acaba agregando valor para seus usuários. Para a empresa de custo histórico essa informação 

pode não ser relevante, com isso não agrega valor na percepção de seus usuários (ao menos os 

entrevistados).  

4.3.6 Hipótese dos Efeitos no Resultado 

Quando questionados sobre o gerenciamento de resultados e a remuneração dos 

administradores, tanto o auditor quanto os analistas de mercado reportaram não ter relação 

com valor justo e que esse não é considerado na remuneração dos administradores.  

A sugestão de análise dada pelos analistas de mercado seria verificar o percentual da 

remuneração total das empresas em relação à receita ou ao lucro líquido. Segundo os 

analistas, é importante usar a remuneração total, uma vez que, nas empresas estudadas, 

algumas são mais “ligadas ao mercado financeiro” e, por isso, têm mais remuneração 

variável, enquanto outras são “menos agressivas” e adotam mais a remuneração fixa. 

Acrescentam que é uma questão de “cultura”. 

Apresento a seguir essa comparação da remuneração com o lucro e a receita. No valor 

da receita não está incluído o valor justo, pois esse não depende da atuação dos 

administradores; está mais relacionado com características do mercado. Não desconsiderei o 

ganho com o valor justo na propriedade para investimento no lucro apresentado. Fiz o cálculo 

dos indicadores dividindo a remuneração executiva total pela receita e lucro. As informações 

estão ordenadas de forma decrescente, com base no percentual do lucro de 2012: 
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Quadro 37 Relação com a Remuneração 

 
 

Receita 

2009 

Lucro 

2009 

Receita 

2010 

Lucro 

2010 

Receita 

2011 

Lucro 

2011 

Receita 

2012 

Lucro 

2012 

CH 

Aliansce 4,24% 11,26% 6,53% 22,33% 5,12% 12,48% 5,25% 13,49% 

São Carlos 1,27% 5,26% 9,76% 24,56% 4,24% 15,15% 3,61% 9,05% 

Par al Bahia NA NA 0,02% 0,15% 0,04% -3,59% 0,09% 6,89% 

Multiplan 2,59% 7,65% 2,95% 7,80% 3,11% 6,81% 2,39% 5,91% 

CCP 1,62% 3,09% 1,49% 3,34% 2,04% 4,91% 1,75% 4,95% 

Iguatemi 2,73% 6,87% 1,97% 3,43% 2,42% 5,25% 2,34% 3,59% 

JHSF 0,43% 1,36% 0,40% 1,43% 0,27% 1,11% 0,45% 2,20% 

General Shop 3,19% 13,15% 3,19% NA 3,57% NA 4,51% NA 

Brasil Agro NA NA NA NA NA NA NA NA 

          

VJ 

BRMalls 3,91% 1,40% 2,86% 2,47% 2,96% 3,22% 4,06% 2,37% 

Sonae S. BR 4,16% 2,64% 2,24% 1,95% 2,38% 1,43% 2,37% 1,97% 

BRProperties 6,40% 4,33% 3,84% 0,97% 4,92% 5,03% 2,66% 1,37% 

VJ – Valor Justo 

CH – Custo Histórico 

Fonte: Formulário de Referência - CVM 

Esse indicador é interessante de ser analisado, pois mostra o valor da receita 

operacional da companhia ou do lucro sendo destinado ao pagamento dos administradores da 

companhia. A análise da receita é mais interessante ainda, pois mostra quanto de caixa gerado 

em receita os administradores consomem. Na Aliansce, São Carlos e BRProperties, de 3 a 5% 

da receita estão indo para os administradores. 

A suposição dos analistas e auditor corrobora os valores percentuais, não sendo visível 

a diferença entre as empresas de custo histórico e valor justo. Na análise das empresas 

BRMalls e Multiplan, aquela acaba retendo com administradores 70% a mais de sua receita 

do que esta.  

Sobre a suavização dos resultados, os analistas acreditam que possa “fazer sentido” a 

situação de o custo histórico ser mais estável, mas que pode não ter sido o “fator motivador” 

da maioria das empresas ter optado pelo custo histórico. Eles disseram que o valor mais 

volátil pode ficar registrado na “história dos livros contábeis” das companhias que adotam o 

valor justo, mas que o mercado é “capaz” de remover essa volatilidade, capitalizando ou 

descontando o valor justo. 

O auditor afirma que ter o registro contábil do valor justo é uma “pancada”, 

principalmente quando a empresa, em seu portfólio, tem empreendimentos em 
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desenvolvimento (greenfield), que são os empreendimentos com maiores valorização. Em 

empreendimentos maduros, o crescimento e a valorização são menores. 

No gerenciamento de resultado, uma hipótese levantada pelos analistas seria que as 

empresas não adotaram o valor justo pela volatilidade nos lucros, mas sim pela volatilidade no 

balanço. Segundo os analistas, em 2009 e 2010, o Brasil apresentava “perspectivas” no 

processo de queda de juros e propriedades para investimentos; como são imóveis com 

“características de renda fixa”, iriam se valorizar.  

Entretanto, as empresas poderiam estar “esperando” cenários futuros, em que as taxas 

de juros voltassem a subir e, possivelmente, precisassem apresentar uma “perda em sua 

propriedade”, fato que afetaria principalmente o valor dos seus ativos. Cabe destacar que, até 

o momento (balanço anual de 31/12/2012), nenhuma empresa com divulgação pelo valor justo 

apresentou variações negativas de valor justo; apenas a JHSF teve redução explicada nas 

notas explicativas, o que não causou efeitos em seu balanço, já que opta pelo custo histórico 

na mensuração das suas propriedades para investimento. 

Essa situação dos juros também é debatida pelo Núcleo de Real Estate da escola 

Politênica, ao afirmar que: “O investimento imobiliário focando renda é criticamente 

impactado pela taxa de juros de referência e, portanto, se desenvolve rapidamente em épocas 

de estabilidade de inflação e juros e sofre em épocas de alta inflação e juros elevados” (NRE-

POLI, 2012). 

Nas entrevistas, a empresa de valor justo acredita na volatilidade, mas afirma que é 

uma coisa que “não a preocupa”. Relata que, com o constante desenvolvimento de novos 

empreendimentos, acaba “sempre agregando” valor à companhia. Com crescimento estável, 

sem aquisição e desenvolvimento, acredita que a “reavaliação negativa” possa ocorrer em 

“alguns” períodos, mas “nada preocupante”, por não ter um efeito imediato de caixa. Apesar 

de considerar a possiblidade dos efeitos de mercado na variação do valor justo, acredita que o 

mercado brasileiro ainda “carece de maturidade” e necessita de normas mais “claras” e 

“específicas” com relação ao tema do valor justo. 

A empresa de custo histórico reporta que existe a possibilidade da volatilidade e os 

analistas terem “dificuldades” no acompanhamento das empresas, em razão dessa volatilidade 

causada pelo mercado. Ademais, menciona que as mudanças do mercado com a reavaliação 
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das propriedades para investimento “escondem” o CAPEX investido pela empresa. Defende 

que o valor justo pode ser usado para empresas com EBITDA negativo que apresentam lucros 

com “outras receitas operacionais” decorrentes da variação do valor justo. 

Na minha visão e opinião, o valor justo pode estar sendo usado como gerenciador de 

resultado. Os resultados, quando não consideram o valor justo, são muito menores e menos 

impactantes nas demonstrações. O uso do valor justo na demonstração de resultado pode até 

reverter prejuízos operacionais; isso se prova com o tamanho da valorização da propriedade, 

que chega a ser duas vezes as receitas operacionais das empresas, como apresento a seguir. 

 Nas empresas de valor justo, a remuneração variável dos executivos também tem um 

valor maior quando comparado às empresas de custo histórico. As empresas de custo histórico 

e os analistas de mercado relatam preocupação com a volatilidade do valor justo, mostrando 

que é um fato relevante para o mercado.  

Outro ponto que acredito ser relacionado ao gerenciamento é o valor justo divulgado. 

Nessa suposição, incluo tanto as empresas de valor justo quanto as de custo histórico. As 

métricas usadas por essas empresas estão baseadas em premissas manipuláveis e adaptáveis à 

conveniência do gestor, ainda mais com os cálculos feitos pelos analistas internos da empresa 

e sem um mercado ativo das propriedades. 
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Quadro 38 Lucro Ajustado (em R$ mil) 

  BRMalls BRProperties Sonae S. BR 

  2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Result. Antes dos Juros e Trib. 1.549.349 968.351 1.445.374 3.409.403 293.228 1.208.171 733.074 2.278.125 325.010 281.968 450.453 416.661 

Reversão do Valor Justo (1.244.596) (567.925) (776.215) (2.518.035) (202.386) (1.025.537) (443.862) (1.746.275) (226.651) (142.726) (276.913) (193.586) 

Resultado Adaptado 304.753 400.426 669.159 891.368 90.842 182.634 289.212 531.850 98.359 139.242 173.540 223.075 

Resultado Financeiro (6.584) (94.047) (305.693) (433.964) (42.463) (75.672) (223.803) (364.350) (11.917) (4.440) 23.160 (14.261) 

Lucro Antes do IR 298.169 306.379 363.466 457.404 48.379 106.962 65.409 167.500 86.442 134.802 196.700 208.814 

IR Corrente (29.262) (42.825) (58.934) (100.944) - - (22.589) (22.687) (9.797) (12.397) (21.881) (88.186) 

IR Diferido (sem PI) - (4.113) (25.406) (92.839) - - (360) (69.927) - (3.844) - - 

Lucro Líquido Ajustado 268.907 259.442 279.126 263.621 48.379 106.962 42.460 74.887 76.645 118.561 174.819 120.628 

Lucro Líquido Divulgado 1.095.086 634.272 789.655 1.925.524 166.703 813.368 335.409 1.227.428 242.873 212.760 364.307 309.795 

Diferença 826.179 374.831 510.529 1.661.903 118.324 706.406 292.949 1.152.542 166.228 94.199 189.488 189.167 

% da Diferença 307% 144% 183% 630% 245% 660% 690% 1.539% 217% 79% 108% 157% 

Fonte: CVM e Autor 
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O resultado que as empresas de valor justo alcançam com a reavaliação das 

propriedades, pode ser uma forma que elas conseguiram agregar valor as necessidades de 

acionistas. Esse acionistas são fundos internacionais que investem nas empresas buscando um 

rápido retorno, que é conseguido com os “ganhos do valor justo”. Fato oposto acontecesse nas 

empresas de custos histórico onde os investidores na maior parte são os fundadores que 

preferem a valorização da empresa e consolidação do que o retorno exclusivo dos dividendos. 

4.3.7 Hipótese da Mudança no Status Quo 

Quando questionado aos analistas de mercado se a opção pelo custo histórico seria 

uma forma de manter o estado de conforto do elaborador da demonstração contábil, a resposta 

foi negativa. Segundo os analistas, a suposição faria sentido desde que a norma permitisse a 

opção pelo custo histórico, mas que não obrigasse a divulgar o valor justo em nota 

explicativa.  

Os analistas acreditam que o “trabalho é o mesmo” divulgado no balanço ou apenas 

em notas explicativas, com a diferença de capitalizar ou não esse valor. Também perguntei a 

eles se a introdução do IFRS teria mudando seu estado de conforto na execução do seu 

trabalho. Responderam que, para a execução do trabalho, a adoção do IFRS não trouxe 

“grandes mudanças”, pois suas análises são pautadas no “modelo de negócio”, e com a 

adoção do IFRS, não houve “grandes mudanças” no “modelo de negócios” das empresas. 

O auditor externo, assim como os analistas, acredita que a segregação da propriedade 

para investimento do imobilizado foi uma mudança, mas que é relevante essa segregação, pois 

é uma propriedade remunerada diferentemente do imobilizado; esse gera renda de forma 

indireta, e aquela para investimento de forma direta, via recebimento de aluguel.  

Questionei às empresas e ao auditor a capacidade interna de avaliar o valor justo; 

ambos afirmam ter essa capacidade. A empresa de valor justo defende a dificuldade do Brasil 

na implantação do IFRS e seu valor justo com premissas e julgamentos, acreditando que o 

país ainda tem muito a evoluir. Considera “positiva” as discussões sobre tema, pois “aproveita 

a oportunidade” para abordar conceitos mais “amplos”, trazendo benefícios não só para a 

empresa, mas para o mercado como um todo. 
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A empresa de custo histórico argumenta que não teve e não tem problemas com a 

adaptação às normas contábeis, e quem “solicita as mudanças” são os auditores. Com o ERP35 

“rodando 100% é tranquilo fazer a mudança” e seguir os critérios contábeis não é uma 

“dificuldade”.  

Contudo, não descarta as “incertezas” relacionadas ao IFRS e ao seu entendimento. 

Cita exemplos de empresas de outros setores que sofreram impactos negativos com o valor 

justo, confirmando que o custo histórico mantém um “estado de tranquilidade” que já existia 

quando tratava a propriedade para investimento como imobilizado. Segundo a empresa, os 

investidores “falam pouco” sobre a possibilidade de adoção do valor justo; e se não ocorrer a 

“necessidade legal” de mudança, não vão alterar o método de divulgação. 

Em minha opinião, a mudança no estado de conforto ocorreu no momento da adoção 

do IFRS. Hoje, após 3 ou 4 anos da sua implantação, analistas, auditores e empresas já se 

adaptaram e evoluíram para o entendimento e a plena adoção dos pronunciamentos.  

Possivelmente em 2007, quando a lei da adoção do IFRS foi publicada, o estado de 

(des)conforto dos profissionais pode ter sido alterado, mas, hoje, pode não ser mais uma 

preocupação, já que as empresas que adotaram o valor justo estão conseguindo benefícios. As 

que ainda optam pelo custo histórico estão satisfeitas e tranquilas com o resultado divulgado e 

não almejam a alteração para o valor justo. 

O estado de conforto também tem relação com o perfil dos acionistas e modelo de 

negócio de cada empresa. As empresas de custo histórico com a predominância de acionistas 

nacionais alcançaram seu conforto com a manutenção de custo histórico, pois o país ainda não 

tem a cultura de avaliar ativos não financeiros pelo valor de mercado. Enquanto as empresas 

de valor justo que têm a forte presença dos investidores internacionais, optaram pelo valor 

justo. Uma vez que esses investidores, nos seus países de origem (Europa) estão adaptados a 

marcar com valor de mercado ativos não financeiros, acabaram não sentido desconforto na 

mensuração e divulgação das suas propriedades para investimento pelo valor justo.  

4.4 Resumo das Hipóteses na Visão dos Entrevistados e Autor 

Apresento a seguir um quadro que resume todas as possibilidades que os entrevistados 

e autores consideram ou não para motivar as escolhas nas propriedades para investimento. 

                                                           
35 Enterprise Resource Planning 
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Além dos motivadores nas escolhas das propriedades para investimento, são explicadas pelos 

efeitos que os respondentes consideram do valor justo. 

A intenção da apresentação desse quadro no meu trabalho qualitativo, está relacionada 

com a intenção de auxiliar na interpretação dos resultados obtidos nas entrevistas. Ou seja, é 

um quadro resumo, com a minha visão, sobre as confirmações baseado nas entrevistas, que 

ajudar o leitor na formação da sua opinião. 

Quadro 39 Confirmação das Hipóteses nas Entrevistas 

Hipótese Auditor Analista 
Empresa de 

Valor Justo 

Empresa de 

Custo 

Histórico 

Autor 

Hipótese da Concentração 

Acionária 
Confirma Possível Confirma Possível Confirma 

Hipótese da Alavancagem Confirma Possível 
Não 

Confirma 
Possível Possível 

Hipótese da Assimetria de 

Informação 

Não 

Confirma 
Confirma Confirma 

Não 

Confirma 
Confirma 

Hipótese do Custo Político Possível Confirma Confirma Possível Possível 

Hipótese da Relevância Confirma Possível Confirma 
Não 

Confirma 
Confirma 

Hipótese dos Efeitos no 

Resultado 

Não 

Confirma 

Não 

Confirma 
Possível Confirma Confirma 

Hipótese da Mudança do 

Status Quo 
Confirma Possível Possível Confirma Possível 

Fonte: Autor 

O auditor externo, as empresas de valor justo e os analistas de mercado são os que 

mais confirmaram as hipóteses para adoção do valor justo. Acredito que é aceitável e esperada 

essa maior tendência de confirmar as hipóteses, pois a empresa adotou o método e certamente 

considerou todas as hipóteses na sua adoção. Os analistas de mercado e o auditor são 

“independentes” da empresa e suas visões possivelmente não têm o viés e outros interesses, 

por isso confirmam as hipóteses.  

A empresa de custo histórico se encontra em uma posição muito confortável, ao negar 

as hipóteses do valor justo; precisa encontrar argumentos para defender a sua opção. Apesar 

de negar ou apenas achar possível a maior parte hipóteses, conseguiu, com suas respostas, 

mostrar os interesses de não apresentar o valor justo no resultado. A empresa de valor justo 

também conseguiu apresentar nas entrevistas seus interesses na adoção do método.  
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4.5 Validação do Modelo de Negócio com Ampliação dos Resultados 

Nas entrevistas, a grande diferença encontrada nas duas empresas selecionadas está no 

modelo de negócio; cada uma tem as suas características e necessidades, por isso, fazem 

escolhas contábeis distintas nas suas propriedades para investimento.  

Estes pontos de escolhas estão relacionados como as empresas conseguem ser 

competitivas e lucrativas com as suas diferentes estratégias organizacionais e administrativas 

para agregar e criar valor nos seus produtos e serviços, atendendo as necessidades específicas 

de seus acionistas e clientes. 

Nesta seção, meu objetivo foi validar ou não o modelo de negócio para a empresa de 

custo histórico e para a de valor justo. Fiz a validação com outras três grandes empresas do 

setor, que juntas (as três empresas), têm quase 15 bilhões de reais em valor de mercado e 

representam 29% da seleção de empresas ampliando ai os resultados já discriminados nas 

entrevistas.  

As empresas entrevistadas detêm juntas mais de 23 bilhões de reais em valor de 

mercado e representam 45% da seleção de empresas. Com isso, consegui cobrir com essa 

validação 74% do valor de mercado de todas as empresas brasileiras que são genuinamente 

exploradoras de propriedades para investimento.  

A seguir, apresento um quadro comparativo dos pontos encontrados nas empresas 

entrevistadas com os das empresas apenas observadas. Apesar de não ter tido compromisso de 

confidencialidade com as empresas observadas, não citei seus nomes para não identificar 

dedução ou exclusão as empresas entrevistadas.  
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Quadro 40 Validação dos Resultados 

Custo Histórico  Valo Justo   

Empresa Entrevistada 
Empresa 

Observada   
Empresa Entrevistada 

1º Empresa 

Observada 

2º Empresa 

Observada   
Fonte de Observação 

Concentração Acionária Confirma 
  

Dispersão Acionária Confirma Parcial 
  

Site Bolsa de Valores 

(Acionistas Controladores) 

Fundador como Controlador Confirma   Mercado Financeiro Confirma Confirma   Leitura das Atas 

Constrói os 

Empreendimentos 
Confirma 

  

Compra os 

empreendimentos 
Confirma Não Confirma 

  
Leitura do Perfil Coorporativo 

Atende Classes A e B Confirma 
  

Atende Classe C e D Não Confirma Confirma 
  

Padrão dos Empreendimentos, 

Locatários e localização 

Poucos Empreendimentos e 

Grandes 
Confirma 

  

Muitos Empreendimentos e 

Menores 
Confirma Parcial 

  

Relação ABL/Qtd de 

Empreendimento 

Pouco Alavancada Confirma   Muito Alavancada Confirma Confirma   Relação P/PL 

Covenants não financeiros 

(manutenção do controle) 
Não Confirma 

  

Covenants financeiros 

(índices) 
Não Confirma Confirma 

  
Leitura das Notas Explicativas 

CCB nos empréstimos Confirma   CRI e Securitizações Confirma Não Confirma   Leitura das Notas Explicativas 

MTK to Book < 1 Confirma   MTK to Book > 1 Confirma Parcial   Cálculo do Índice 

Auditoria com Valor < 

1.000.000 
Confirma 

  

Auditoria com Valor > 

1.000.000 
Confirma Não Confirma 

  
Formulário de Referência 

Fonte: Autor 
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Quase todos os pontos observados do modelo de negócio nas empresas entrevistadas 

foram validados nas empresas apenas observadas. No custo histórico, o único ponto não 

validado foi o covenant da não transferência do controle. Apesar de a empresa observada ser 

concentrada, ter a família fundadora no controle e na administração da companhia, os 

financiadores não exigiram a manutenção desse controle nas cláusulas dos empréstimos, 

como aconteceu na empresa entrevistada, mesmo com os mecanismos de empréstimos sendo 

similares (CCB).  

As duas empresas detêm grandes empreendimentos e buscam atender às classes mais 

altas da sociedade brasileira. Para isso, têm a preferência da construção dos empreendimentos, 

mantendo o padrão esperado pela família controladora. Ademais, não são dependentes do 

mercado financeiro e detêm poucos empreendimentos, todos com alto valor agregado. 

No valor justo, foram feitas observações em duas empresas do setor. Na primeira 

observação, dois pontos não foram confirmados. Os covenants existentes, que vão além das 

cláusulas financeiras com a presença de cláusulas não financeiras, como a manutenção dos 

controladores. Apesar de serem tratados como controladores, não são os fundadores ou estão 

ligados a uma família fundadora da companhia, são grandes fundos de investimentos que 

detêm um valor significativo do capital da companhia.  

Outro ponto não confirmado é o atendimento das classes C e D. A empresa é muito 

diversificada e seus empreendimentos atendem a todas as classes da economia, por isso a não 

confirmação.  

Apesar das duas não confirmações, as duas empresas (entrevistada e primeira 

observada) de valor justo têm uma grande dispersão no mercado acionário, com seus 

acionistas fortemente ligados ao mercado financeiro. Desse modo, são mais agressivas e 

necessitam de um tempo de retorno menor para seus investimentos, preferindo então comprar 

os empreendimentos prontos e já locados, que geram fluxos de caixa de maneira imediata.  

Para comprar os empreendimentos prontos, dependem de mais financiamento e outras 

formas de se financiar (CRI), quando comparadas com as outras empresas de custo histórico. 

Entretanto, há uma restrição na primeira observação: a empresa comparada não atua 

exatamente no mesmo setor da empresa estudada - uma explora salas e edifícios comercias, e 

a outra, shopping centers. 
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Para amenizar a restrição da primeira comparação, fiz uma segunda observação na 

empresa que tinha exploração no mesmo setor que a empresa entrevistada. A dispersão 

acionária foi parcialmente confirmada na segunda empresa observada, pois, diferentemente da 

empresa entrevistada e da primeira observada, a segunda tem dois controladores da empresa 

brasileira. Porém, esses controladores são companhias internacionais de Real Estate e, nos 

seus países de origem, têm a dispersão acionária do controle.  

Em virtude dessa dispersão acionária indireta, confirmo que também é uma empresa 

dependente do mercado financeiro, não apenas brasileiro, mas mundial, semelhante às outras 

duas empresas de valor justo que também têm os fundos de investimentos internacionais 

como acionistas. No ponto de comprar os empreendimentos, a segunda empresa observada 

não confirmou; a empresa constrói empreendimentos e atende às classes C e D. Assim, nesse 

ponto de atender às classes emergentes da economia, assemelha-se à empresa entrevistada.  

Apesar de atender às classes C e D, a segunda empresa observada, ao menos no Brasil, 

não tem muitos empreendimentos como a empresa entrevistada, mas confirmou parcialmente 

o ponto, pois suas controladoras são grandes players no mercado internacional, com mais de 

500 propriedades e 2 milhões de m² em ABL.  

Assim como as outras duas empresas de valor justo, a segunda apresenta uma 

alavancagem superior às outras do setor, e como a empresa entrevistada não apresenta 

covenants não financeiros, suas restrições estão relacionadas apenas aos índices. Entretanto, a 

forma como capta os recursos financeiros não é por CRIs36, mas esse fato está relacionado 

com outra diferença já apresentada das empresas, que é a construção dos empreendimentos.  

As empresas que compram os empreendimentos, como a empresa entrevistada e a 

primeira observada, necessitam de formas diferentes de financiamento para suportar seus 

investimentos (CRI e Securitizações). E as empresas que constroem tomam créditos com 

instituições financeiras para suportar o período de obra do empreendimento (CCB), tendo 

estruturas de financiamentos divergentes. 

O indicador de valor de mercado da segunda empresa observada é próximo de 1, o que 

indica que ela está quase no mesmo patamar das empresas entrevistada e primeira observada. 

O valor cobrado dos honorários pela empresa de auditoria, apesar de ser umas das Big Four, é 

                                                           
36 Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
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substancialmente menor. Esse valor pode ser explicado pelo tamanho da empresa auditada, 

que, quando comparada às outras duas, é expressivamente menor. 

As observações tanto nas empresas de custo histórico quanto nas de valor justo 

apresentaram pontos que não são exatamente iguais, mas, ao menos, similares, como a 

dispersão acionária, o controle por familiais fundadoras ou por fundos de investimentos e a 

dependência ou não do mercado financeiro. Isso demonstra que o modelo de negócios 

encontrado nas empresas entrevistadas pode fazer sentido nas empresas observadas ampliando 

ai os resultados encontrados nas entrevistas para outras empresas “genuínas” exploradoras de 

propriedades para investimento. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os levantamentos dos dados secundários sobre a divulgação das propriedades 

para investimentos nos 12 principais players do mercado brasileiro, é possível ter claras 

evidências de que essas escolhas não são feitas ao mero acaso Fatores gerenciais e 

estratégicos estão envolvidos nas escolhas contábeis em propriedades para investimento.  

As entrevistas com os profissionais validaram as hipóteses dos motivadores das 

escolhas. Os resultado mostram que existem diferenças nas escolhas sobre as hipóteses de 

alavancagem e a concentração acionária das empresas que divulgam por custo histórico ou 

pelo valor justo. Empresas mais alavancadas, assim como aquelas que têm maior dispersão 

das ações no mercado, optam pelo valor justo, outro fator discriminante é que os bancos 

condicionaram os financiamentos com a manutenção da família controladora na empresa 

entrevistada de custo histórico. 

Na pesquisa, também mostrei que as empresas optantes pelo valor justo têm maior 

variabilidade nos lucros e podem apresentar diferenças relevantes nos resultados divulgados 

quando desconsiderados os efeitos do valor justo. Outro ponto discutido são as poucas 

empresas optantes pelo valor justo nos quatro anos após o IFRS e a lei 11.638/07 (BRASIL, 

2007), sendo passível de questionamento a relevância do método e seu uso. Ademais, há a 

forma como são distribuídos os dividendos e pagas as remunerações variáveis, que chegaram 

a valores de 30 milhões de Reais, que representa 5% da receita operacional (aluguel) gerada 

pela administração.  

Um fato que me chamou a atenção foi a diferença do valor de mercado das empresas 

quando comparado ao patrimônio líquido ajustado ao valor justo. Nas empresas que 

divulgam pelo valor justo, o mercado precifica mais do que o patrimônio líquido, e nas que 

optam por apresentar as propriedades para investimento por custo histórico no balanço 

patrimonial, mas divulgam o valor justo nas notas explicativas, o mercado precifica menos do 

que o valor do patrimônio líquido ajustado.  

Esse fato interpretado como sinal de que as informações apresentadas pelas notas 

explicativas não são plenamente absorvidas pelo mercado, ou mesmo que o mercado não 

“confia” plenamente nessas informações. Adicionalmente, pode haver uma relação entre o 

valor cobrado pelo controle das empresas que não é negociado ou com o uso “avalições 
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otimistas” do valor justo das propriedades para investimento pelas empresas de custo 

histórico. 

As entrevistas e observações serviram para validar as proposições feitas nas hipóteses 

com dados secundários. A grande contribuição foi alcançada com a visão das empresas e 

profissionais sobre o custo histórico, valor justo e sua aplicação na conta de propriedades 

para investimentos. Os entrevistados (principalmente os internos as empresas), muitas vezes, 

usando seus juízos de valores, conseguiram expressar o motivo da adoção ou não do valor 

justo na propriedade. Mostraram também como analisam o mercado e os pontos que 

consideram mais importantes nessa análise. 

Existem fatores positivos e negativos ao se escolher o método do custo histórico ou do 

valor justo. Não posso deixar de citar os valores substanciais que impactam no resultado e 

balanço de uma empresa que opta pelo valor justo, mostrando a volatilidade do mercado nas 

propriedades. 

Contudo, cabe aos gestores definir, com suas premissas e percepções, se é benéfico 

(utilidade) ou não a apresentação do valor justo no resultado, com todos os ganhos e perdas 

ainda não realizados. Caso o gestor não veja isso como um benefício, a continuidade do uso 

do método do custo histórico é aceitável, de modo a deixar a apresentação do valor justo 

apenas para as notas explicativas.  

Neste estudo, aponto, mesmo não podendo generalizar de forma irrestrita, que a 

escolha contábil de mensuração de propriedades para investimento (valor justo ou custo 

histórico) para as empresas (administradoras de shopping centers e proprietárias de salas 

comerciais) esteve relacionada às características do seu modelo de negócio.  

Empresas com dispersão acionária e provenientes do mercado financeiro têm maiores 

necessidades de resultados rápidos e alta prestação de contas para os seus acionistas, que são 

basicamente fundos de investimentos internacionais. Esses fundos, por estarem na Europa e 

EUA, estão acostumados com a forma de divulgação pelo valor justo, pois lá existe mercado 

ativo para as propriedades.  

Com essa necessidade de rápido desenvolvimento, as empresas normalmente 

adquirem os empreendimentos em operação e buscam atender às classes C e D, que estão 

crescendo exponencialmente no Brasil.  
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As empresas que têm o fundador como controlador não estão dispersas no mercado 

acionário e seu modelo de negócio está pautado na “visualização” do “dono”; constroem os 

empreendimentos com as características almejadas, no local planejado e atendem às classes 

A e B. Pelo fato de os controladores e fundadores estarem na administração do negócio, o 

valor justo é muito mais útil na “visualização” e “percepção” dos donos do que na divulgação 

em demonstração financeira.  

Estes pontos de diferenças nos modelos de negócios das empresas de valor justo e das 

empresas de custos estão relacionados como as empresas conseguem ser competitivas e 

lucrativas com as suas diferentes estratégias organizacionais e administrativas para agregar e 

criar valor nos seus produtos, atendendo as necessidades específicas de seus stakeholders. 

Ademais, as empresas têm incertezas sobre a tributação do valor justo no Brasil, e 

com o custo histórico, conseguem manter seu estado de conforto, já que continuam tratando a 

propriedade como imobilizado, similarmente ao período anterior à adoção do IFRS. 

Este é outro fato (incerteza tributária que as empresas tiverem na adoção do valor 

justo) que me chamou a atenção do trabalho, e que pode servir para pesquisas futuras. A 

empresa de custo de histórico e um analista de mercado apontaram como fator de 

desincentivo para adoção do valor justo a omissão de Receita Federal com a tributação ou 

não do valor justo. Essa omissão da Receita Federal está refletindo recentemente com as MP 

627/2013 e IN 1397/2013 que estabeleceram a base fiscal e o fim do RTT respectivamente. 

O modelo de negócio é o grande explicador das escolhas contábeis nas empresas de 

propriedades para investimento, sendo esse encontrado nas empresas entrevistadas e também 

validado nas empresas apenas observadas. O resultado que encontrei com o modelo de 

negócio atende ao principal questionamento da pesquisa, ou seja, “o que explica a escolha 

entre o valor justo e o custo histórico na mensuração das propriedades para investimento?”. 

Com isso, as questões secundárias apresentadas na metodologia se tornaram ferramentas 

fomentadoras para identificar o modelo de negócio e suas diferenças.  

Neste trabalho, apesar de preliminar, foquei tema interessante de escolhas contábeis 

que aconteceram e estão acontecendo após a lei 11.638/07 (BRASIL, 2007), que impôs 

mudanças significativas nas normas e práticas contábeis no Brasil. O trabalho poderá ser útil 

no entendimento do setor de atuação e suas prováveis metas, e cumpre seus objetivos 
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específicos de melhorar o entendimento sobre as escolhas contábeis nas propriedades para 

investimentos, ao explanar a forma de divulgação dessas escolhas. 

Ainda, apresentei a visão e opinião das empresas sobre o custo histórico, 

principalmente sobre a utilidade do valor justo, com seus efeitos. Cumpri os objetivos 

específicos de apresentar a forma de divulgação, ao apresentar os dados secundários das 12 

empresas, e de apresentar visão, pela descrição das entrevistas. 

Existem inúmeras limitações no trabalho, relacionadas desde a quantidade de 

empresas estudas, a metodologia aplicada e os respondentes selecionados para as entrevistas. 

Utilizei uma amostra com poucas empresas, as quais não são todas do mesmo setor - havia 

administradoras de shopping centers, proprietárias de salas comerciais, incorporadoras e uma 

empresa agrícola; porém, todas genuínas exploradoras de propriedades para investimento e 

com essa conta contábil (PI) expressiva no seu ativo total.  

A metodologia aplicada pode ser questionável na sua generalização, na forma de 

apresentação e da coleta de dados. Cabe lembrar que a generalização não deve ser feita (e não 

ser necessária), por ser aplicável apenas às duas empresas estudadas e entrevistadas. 

Entretanto, pode ser similar nas outras empresas de propriedades para investimentos, como 

nas outras três empresas apenas observadas.  

A forma de apresentação dos dados certamente tem o meu viés como autor e 

entrevistador, pude de formar indireta influenciar as respostas ou mesmo as futuras decisões 

da companhia, mas isso foi um risco que aceite com consciência. Apesar disso os dados 

apresentados conseguem mostrar diferenças nas necessidades de cada uma das duas 

empresas.   

Os respondentes ficaram limitados aos departamentos de relações com investidores e 

o contador da empresa de valor justo. Infelizmente, a empresa de custo histórico apresentou 

grandes restrições para contato com outros profissionais na empresa. Embora tenha tido 

pouco contato com esses profissionais, eles tiveram capacidade técnica e informações 

suficientes para responder a todas as indagações. 

Apesar das limitações do tipo trabalho e as que encontrei ao longo da sua execução. 

Almejo nas futuras pesquisas aprofundar o tema estuado com o uso da mesma análise 

qualitativa em empresas internacionais (principalmente europeias), para analisar os motivos 
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das escolhas não apenas com dados estatísticos, mas com entrevistas diretas com quem as fez 

e faz. Com isso, é possível comparar as motivações qualitativas das escolhas brasileiras com 

as escolhas europeias.  

Ainda no âmbito internacional, é possível fazer pesquisas nos países da América 

Latina, que ainda vão adotar o IFRS (Ex. Argentina, Paraguai, Uruguai, entre outros). Isso 

faz com que o trabalho e o pesquisador capturem as motivações ex. ante das escolhas 

contábeis e no exato momento em que as decisões estão sendo tomadas. 
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ANEXOS 

 Perfil Corporativo e Histórico 

Aliansce Shopping Centers S.A. 

Perfil Corporativo 

A Aliansce Shopping Centers S.A. é uma das empresas líderes do setor de Shopping 

Centers e a segunda maior administradora de Shopping do Brasil dentre as quatro empresas de 

capital aberto do setor em termos de números de shopping administrados. 

As principais atividades da Aliansce são as participações em Shopping Centers e a 

prestação de serviços no segmento de Shopping Centers, que envolve: (i) a administração de 

Shopping Centers; (ii) a comercialização de espaços de Shopping Centers; e (iii) o 

planejamento e desenvolvimento de Shopping Centers. A Companhia é uma empresa full 

service com atuação em todas as fases da implementação de Shopping Centers, desde o 

planejamento (estudo de viabilidade do empreendimento), desenvolvimento do projeto, 

lançamento do Shopping Center, até o gerenciamento da estrutura e gestão financeira, 

comercial, jurídica e operacional. 

O portfólio da Aliansce inclui Shopping Centers localizados nas cinco regiões 

brasileiras e direcionados a todas as faixas de renda. No início de 2012, a Companhia possuía 

participação em quinze Shopping Centers em operação que totalizam mais de 516 mil m² de 

Área Bruta Locável (ABL). Além dos Shopping nos quais a Companhia possui participação, 

administra dez Shopping Centers em todo o país.  

Histórico 

A Aliansce iniciou suas operações em agosto de 2004, por meio de uma joint venture 

entre Renato Rique, com longa experiência no setor e cuja família foi pioneira no mercado 

nacional de Shopping Centers, e a General Growth Properties (GGP), uma das maiores 

companhias abertas do segmento imobiliário nos EUA, que participa e administra um 

portfólio de mais de 200 Shopping Centers. 
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Na qualidade de acionista estratégico, a GGP iniciou sua participação nos negócios da 

Aliansce com capital e, atualmente, disponibiliza seu extenso know-how adquirido no 

mercado americano de Shopping Centers para o aprimoramento de suas atividades. 

Desde o início da associação, a companhia realizou diversas aquisições, bem como 

aumentou sua participação em investimentos já existentes. 

BRMalls S.A. 

Perfil Corporativo 

A BRMalls é a maior empresa de shopping centers do Brasil, com participação em 46 

shopping centers. Possui atualmente 1.466,3 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) Total e 

809,0 mil m² de ABL próprio, com percentual médio de participação nos shopping centers de 

55,1%. Os shopping estão espalhados por todas as regiões do país e em 2011 apresentaram 

um total de R$16,1 bilhões em vendas. Além disso, o portfólio é estrategicamente 

diversificado por segmento de renda, de forma a atender consumidores de todas as classes 

sociais, e com maior exposição à classe média, segmento que mais cresce no país.  

Além de deter participações, é especializada na administração e comercialização de 

espaços nos shopping centers. Possui experiência na gestão de empreendimentos comerciais, e 

uma rede de relacionamentos com as principais redes varejistas do país, fato que facilita a 

comercialização de seus espaços. Atualmente, responsável pela administração de 35 shopping 

centers e pela comercialização de 38 shopping centers. 

Histórico  

Constituída em 1949, a ECISA desenvolvia atividades no setor de construção civil, 

dedicava-se à construção de estradas, viadutos, vias elevadas, entre outros Na década de 70, a 

ECISA ingressou no setor de desenvolvimento e investimento em shopping centers e teve 

uma redução gradual das suas demais atividades. Neste setor foi responsável pelo 

planejamento, comercialização, incorporação e construção do Conjunto Nacional Brasília, o 

primeiro empreendimento brasileiro concebido dentro dos padrões e conceitos que 

caracterizam um shopping center.  

No final da década de 1990, as atividades da ECISA de administração de shopping 

centers e comercialização de lojas e espaços nestes foram transferidas para outras sociedades 
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de propósito específico constituídas para esse fim. Assim, as sociedades foram nomeadas de 

Egec e Dacom, as quais passaram a prestar serviços aos shopping centers em que a ECISA 

detinha participação além daqueles de terceiros. 

Em outubro de 2006, a GP Investimentos e a Equity Internacional, empresa global de 

real estate liderada por Sam Zell, se juntaram e compraram a ECISA, a EGEC e a Dacom, e 

criaram a BRMalls. A BRMalls nasceu como a 5ª maior empresa de shopping centers do 

Brasil e como a maior prestadora de serviços de comercialização e administração do setor. Do 

final de 2006 até hoje, adquiriu mais 36 shopping centers e tornou a maior Companhia do 

setor brasileiro de shopping centers.  

BRProperties S.A. 

Perfil Corporativo 

BRProperties S.A. é uma das principais empresas de investimento em imóveis 

comerciais de renda do Brasil. A Companhia tem como foco a aquisição, locação, 

administração, incorporação e venda de imóveis comerciais, especialmente imóveis 

qualificados como Escritórios, Galpões Industriais e de Varejo, localizados nas principais 

regiões metropolitanas do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. 

O objetivo da BRProperties é adquirir imóveis comerciais estrategicamente localizados, 

entendidos como de forte potencial de rentabilidade e valorização, e auferir receitas de 

locação por meio de administração proativa e dinâmica, voltada a adicionar valor aos imóveis 

de propriedade da companhia, o que implica investimentos em melhorias, expansão com 

aumento de área locável e redução de custos de ocupação. 

A Companhia busca em suas aquisições preferencialmente imóveis comerciais que já 

gerem receitas de locação, sempre avaliam de forma cuidadosa as características e 

informações cadastrais dos locatários. Adicionalmente, a BRProperties monitora 

permanentemente o mercado imobiliário comercial brasileiro a fim de antecipar tendências, 

conhecer a oferta e a demanda nas diversas regiões de sua atuação, de forma a avaliar 

oportunidades de aquisição e também realizar ganhos relativos à valorização dos imóveis por 

meio de sua venda. A estratégia de negócios da Companhia inclui também a aquisição de 

imóveis na modalidade de Sale-Lease-Back, desenvolvimentos Built to Suit e, ainda, a 

incorporação de empreendimentos imobiliários comerciais, com a finalidade principal de 

mantê-los em carteira para renda. 
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O modelo de negócio adotado pela Companhia é integrado e completo, com equipes 

internas dedicadas a cada fase das diversas atividades, desde a identificação de oportunidades 

de aquisição de imóveis, realização de diligências rigorosas sobre o imóvel e inquilinos, 

administração predial, locação das eventuais áreas vagas e até a possível venda do imóvel. 

Este modelo permite à BRProperties potencializar a geração de receita durante a permanência 

do imóvel no seu portfólio e resulta em baixa volatilidade e ganhos com a venda dos ativos 

após o período de maturação do investimento. A estrutura operacional é completa, composta 

de todas as áreas de atuação do negócio imobiliário comercial. A BRProperties busca 

desenvolver, em seus investimentos, estruturas de financiamento autossuficientes, nas quais a 

amortização é compatível com as receitas da Companhia e ocorre, preferencialmente, durante 

o período das locações. Adicionalmente, a Companhia detém participação integral ou controla 

a maioria dos imóveis que compõem seu portfólio e, nos projetos de incorporação, busca 

sempre deter participação, no mínimo, igual as dos demais sócios. 

Histórico 

Constituída em 26 de maio de 2004, sob a denominação social de Itarema 

Participações S.A., como resultado de uma cisão parcial da empresa Cabinda Participações 

S.A., que tinha por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista 

ou em consórcios, no Brasil ou no exterior. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

22 de dezembro de 2006, foram aprovadas (i) a alteração da denominação para BRProperties 

S.A., (ii) alteração do objeto social de “participação em outras sociedades como sócia ou 

acionista ou em consócio no país ou no exterior” para “a aquisição, administração, 

arrendamento e venda de imóveis comerciais no país, principalmente edifícios e andares 

comerciais e de escritórios, lojas de varejo e armazéns, desde que todos os ativos sejam ativos 

existentes ou construídos sob medida (built to suit), que sejam objeto de contratos de locação 

já firmados. O objeto social não contempla investimentos pela companhia em shopping 

centers. A aquisição de ativos dar-se-á por meio de sociedades de propósito específico nas 

quais a companhia alocará seus investimentos. Para fins de realização do seu objeto social, a 

companhia pode deter ações ou quotas de outras sociedades ou associações.  

Em 30 de setembro de 2010, em Reunião do Conselho de Administração, aprovou a 

emissão de bônus perpétuos no valor de US$200 milhões, naquela data, sem prazo de 

vigência e/ou prazo de vencimento. Os recursos líquidos provenientes da emissão dos bônus 

perpétuos foram utilizados para o desenvolvimento dos nossos negócios, tais como a 
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aquisição de propriedades, diretamente ou por meio da aquisição de companhias que 

detenham referidas propriedades, e para incrementar o nosso capital de giro. 

Brasil Agro S.A. 

Visão Geral 

A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras 

agricultáveis e com foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de 

propriedades rurais com aptidão agropecuária. Adquire propriedades rurais que têm 

significativo potencial de geração de valor por meio da manutenção do ativo e do 

desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis. A partir do momento da aquisição, 

busca implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades rurais 

com investimentos em infraestrutura e tecnologia, além de celebrarmos contratos de 

arrendamento com terceiros.  

Desde o início das operações em 2006, adquiriu um total de 10 propriedades rurais, em 

junho de 2008, realizou a venda de uma fazenda. O plano de negócios contempla a 

valorização das propriedades rurais como principal vetor de retorno financeiro. O valor de 

uma propriedade rural está diretamente relacionado à geração de caixa por unidade de área. 

Nesse sentido, busca maximizar o retorno sobre os investimentos por meio de: 

• Identificação, aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com 

alto potencial de valorização; e 

• Otimização do rendimento e da produtividade de nossas propriedades rurais por meio 

da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência. 

Busca uma gestão ativa das operações, combinada com retorno imobiliário e 

operacional, mas busca mitigar riscos climáticos e de culturas através da diversificação 

geográfica e produtiva de suas propriedades rurais. 

Cyrela Commercial Properties S.A 

Perfil Corporativo 

A Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações é uma das 

principais empresas de investimentos e locação de imóveis comerciais na região 
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metropolitana de São Paulo, com foco no desenvolvimento e aquisição para locação de 

edifícios corporativos de alto padrão, shopping centers, galpões e centros de distribuição. 

A Companhia busca, ainda, com base na sua experiência e conhecimento do mercado 

imobiliário comercial, oportunidades de compra, venda e revenda de imóveis comerciais que 

possam oferecer elevados ganhos. 

Ao longo dos últimos 12 anos de atuação, a CCP desenvolveu o que a Companhia 

acredita ser um dos melhores portfólios de edifícios corporativos na região metropolitana de 

São Paulo em termos de qualidade construtiva, especificações técnicas e acabamentos. 

Aproximadamente 82% desse portfólios, em termos de receita de locação, é classificado como 

padrão Triple A, conforme metodologia do Núcleo de Real Estate da Poli/USP para avaliação 

de projetos de alto padrão. 

A carteira de locação atual inclui uma área total de 73.220 m² distribuída em dez 

edifícios corporativos e um imóvel comercial no Rio de Janeiro, dois dos quais são de 

propriedade integral da CCP. Atualmente, a Companhia aluga aproximadamente 95,3% da 

sua carteira de locação em termos de área privativa. Adicionalmente, tem um banco de terreno 

para projetos futuros com potencial de área locável de 79,6 mil m². 

Histórico 

A CCP foi constituída a partir da cisão parcial da Cyrela em 11 de abril de 2007. A 

Cyrela, por sua vez, foi formada com a incorporação do Grupo Cyrela pela Brazil Realty. A 

antiga controladora das sociedades do Grupo Cyrela, constituída em 1962, dedicava-se 

exclusivamente à atividade de incorporação de edifícios residenciais e de salas em edifícios 

comerciais, e terceirizava a construção e venda dos projetos. A Brazil Realty foi constituída 

em 1994, sob a forma de empreendimento conjunto (joint venture) entre o acionista 

controlador da Cyrela e a IRSA, com o objetivo de atuar na construção e locação de edifícios 

corporativos de alto padrão. 

Em decorrência da cisão parcial, a Cyrela transferiu para a CCP o seu acervo que 

compreendia a participação que ela detinha na CCP Investimentos, empresa que possui os 

ativos relacionados às atividades de incorporação e aquisição de edifícios corporativos e 

shopping centers, bem como de administração dessas propriedades. A CCP Investimentos 

passou a ser subsidiária da CCP. Cada acionista da Cyrela recebeu uma ação de emissão da 
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CCP para cada ação detida na Cyrela. A Companhia manteve os mesmos Programas de 

Depositary Receipts que a Cyrela possuía na data da aprovação da cisão parcial. 

A CCP Investimentos, por sua vez, foi constituída em julho de 2006. No transcorrer de 

2007, ela foi transformada em sociedade por ações. A partir de então, ocorreram eventos 

societários que acarretaram no aumento de seu capital social e ampliação de seu quadro 

acionário, com a subscrição e integralização de seu capital com um acervo patrimonial 

correspondente à participação societária de algumas empresas do grupo econômico da Cyrela 

cuja atividade está relacionada à incorporação e aquisição de edifícios corporativos, shopping 

centers e centros de distribuição, bem como de administração dessas propriedades. 

Adicionalmente, entre 30 de setembro de 2004 e 31 de agosto de 2006, alguns imóveis de 

propriedade da Cyrela foram capitalizados diretamente como ativos na sua subsidiária CCP 

Investimentos e suas Controladas. 

General Shopping S.A. 

Perfil Corporativo 

A General Shopping é uma das maiores empresas do mercado de shopping centers do 

Brasil, com 210,868 m² de ABL própria. Possui 14 shopping centers em operação, nos quais 

detém uma participação proporcional média de 80,2%. Juntos, esses empreendimentos 

apresentam 262,8 mil m² de ABL. 

A General Shopping participa ativamente da prospecção, planejamento, 

desenvolvimento e investimento dos shopping centers dos quais é sócia. Adicionalmente, 

comercializa e administra os empreendimentos, e presta serviços de administração de 

estacionamentos e de gerenciamento do suprimento de energia elétrica e água dos shopping 

centers. 

Histórico 

Os acionistas controladores da General Shopping foram pioneiros no comércio de 

varejo na cidade de Guarulhos. Esse histórico levou a um profundo conhecimento do mercado 

de varejo local, razão pela qual a maioria dos shopping centers da Companhia se 

concentraram, inicialmente, naquela região. Tais atividades foram iniciadas em 1989, com a 

inauguração do Poli Shopping, em Guarulhos, sucessor de uma loja de departamentos que 
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seguiu a tendência da época, retraía-se e dava espaço a centros de compra com diversas 

operações especializadas.  

Com a experiência adquirida, a General Shopping optou pela expansão das atividades 

no setor de shopping centers e inaugurou o Internacional Shopping Guarulhos, em 1998. Com 

vistas a aumentar a participação no setor, foi iniciado o planejamento do Internacional 

Shopping Guarulhos (como um Power Center) com a implantação do Auto Shopping (em 

2006). 

A fim de diversificar a área geográfica de atuação, a General Shopping iniciou a 

prospecção de novos projetos a serem desenvolvidos ou adquiridos, como o Santana Parque 

Shopping, em 2005, bem como o Shopping Light, adquirido em 2007. 

Em junho de 2007, a Companhia adquiriu um terreno de 60.000 m² no Jardim Sulacap, 

zona oeste do Rio de Janeiro, para a construção de um shopping center com capacidade para 

até 32.000 m² de ABL. Em agosto de 2007, a General Shopping adquiriu o Suzano Shopping, 

na cidade de Suzano, estado de São Paulo. No mês de novembro de 2007, a Companhia 

adquiriu outros cinco empreendimentos: o Cascavel JL Shopping, o Top Center Shopping São 

Paulo, o Prudente Parque Shopping, o Poli Shopping Osasco e o Shopping do Vale. Em 

janeiro de 2008, a Companhia adquiriu 100% do Shopping Unimart, na cidade de Campinas, 

Estado de São Paulo. Em junho de 2009, a General Shopping inaugurou o Outlet Premium 

São Paulo, na cidade de Itupeva, Estado de São Paulo. 

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. 

Perfil Corporativo 

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. é uma das maiores empresas full 

service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o 

planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais e 

complexos imobiliários de uso misto como torres comerciais e projetos residenciais em áreas 

urbanas. A Iguatemi detém participação em 11 shopping centers, que totalizam mais de 380 

mil m² de ABL, a sua ABL própria correspondente a 207 mil m². A Companhia participa da 

administração de 9 dos seus shopping centers. Adicionalmente, a Iguatemi possui cinco 

shopping em desenvolvimento, com quatro no Estado de São Paulo e um em Brasília, DF. 
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O principal shopping center da Iguatemi – Iguatemi São Paulo – foi o primeiro 

shopping center construído no Brasil. Além disso, a Companhia desenvolveu o primeiro 

shopping center no interior do País – Iguatemi Campinas – e o primeiro shopping center na 

região sul do País – Iguatemi Porto Alegre –, o que acredita-se comprovar o seu pioneirismo 

no setor. Segundo a Cushman & Wakefield, o Iguatemi São Paulo tem a área comercial mais 

valorizada, por metro quadrado, da América Latina. A Iguatemi acredita que o Iguatemi Porto 

Alegre tem a área comercial com o aluguel mais valorizado da região Sul do Brasil. 

A companhia é a empresa do Grupo Jereissati para o segmento de shopping centers, 

grupo esse que segundo o Anuário do Jornal Valor Econômico, está entre as 500 maiores 

empresas da América Latina, em termos de receita bruta. O Grupo Jereissati iniciou suas 

atividades na área têxtil e, posteriormente, diversificou seus investimentos, passou a atuar no 

ramo imobiliário e na metalurgia. Atualmente, o Grupo Jereissati, por meio de sua holding 

Jereissati Participações, atua nas áreas de telecomunicações, serviços e alimentos, o que tem 

possibilitado à Iguatemi estabelecer um extenso leque de parceiros em seus negócios. 

Histórico 

A Companhia iniciou suas atividades no ramo de shopping centers com a aquisição, 

em 1979, de todos os ativos da Construtora Alfredo Matias S.A., que incluíam uma 

participação no Iguatemi São Paulo. O Iguatemi São Paulo foi o primeiro empreendimento 

desse tipo construído no Brasil, no ano de 1966. Em maio de 1980, como parte de sua 

estratégia no sentido de expandir seus negócios, a Iguatemi inaugurou o Iguatemi Campinas. 

Em abril de 1983, a Companhia inaugurou o seu primeiro empreendimento na região 

Sul do Brasil, o Iguatemi Porto Alegre. Em outubro de 1991, inaugurou o Praia de Belas, 

outro importante shopping center na região Sul do Brasil. 

De forma a consolidar sua estratégia em atender ao público de maior poder aquisitivo, 

inaugurou, em setembro de 1995, mais um shopping center na cidade de São Paulo, o Market 

Place. O Market Place foi o seu segundo shopping center na cidade de São Paulo e seu 

primeiro empreendimento imobiliário de uso misto. Em setembro de 1996, com a intenção 

ingressar no mercado de consumo do Rio de Janeiro, a Companhia inaugurou o Iguatemi Rio. 

Ainda em 1996, inaugurou o Iguatemi Caxias do Sul, seu terceiro empreendimento na região 

Sul do Brasil. 
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No ano de 1997, concluiu a construção de mais um empreendimento, o Iguatemi São 

Carlos, seu segundo shopping center no interior do estado de São Paulo. Por meio desse 

shopping center, a Iguatemi busca consolidar sua posição no interior do estado de São Paulo, 

na cidade de São Carlos. Em abril de 2007 foi inaugurado o Iguatemi Florianópolis, que 

consolidou sua presença na região sul do país. 

JHSF Participações S.A. 

Perfil Corporativo 

A JHSF Participações S.A. é uma das empresas líderes no setor imobiliário no Brasil, 

com expressiva atuação nos mercados de incorporações imobiliárias residenciais e comerciais 

de uso misto e larga escala; desenvolvimento e administração de shopping centers; locações 

comerciais; e hotéis de alto padrão. A Companhia acredita que a complementaridade e 

sinergia de suas várias atividades potencializam o valor agregado de cada um de seus 

empreendimentos, bem como permitem a otimização do uso de terrenos, que diferencia-se de 

seus concorrentes. 

A JHSF tem uma trajetória marcada pelo pioneirismo e por produtos de alta qualidade. 

Ao longo de sua história de 39 anos, atingiu a marca de mais de 6 milhões de m² construídos 

em projetos imobiliários, com significativa atuação em São Paulo. 

A JHSF acumulou, uma experiência única no atendimento do mercado de alto padrão, 

que proporciona margens e ciclo de recebimento atraentes. A JHSF acredita que se destaca de 

seus concorrentes especialmente pela capacidade de antecipar tendências de mercado, que lhe 

permite adquirir terrenos em condições mais favoráveis para os projetos que desenvolve, pela 

qualidade de seus produtos e por introduzir novos conceitos. A alta qualidade de seus 

produtos está fundamentada, entre outros fatores: (i) no investimento que realiza em pesquisa 

sobre novos conceitos nos segmentos de seus negócios, que busca as tendências mundiais 

nessas áreas e aprofunda o conhecimento sobre seu público-alvo; (ii) na atenção à concepção, 

ao planejamento e ao desenvolvimento do empreendimento por meio da contratação de 

arquitetos reconhecidos e demais profissionais de destaque e da aquisição de matérias-primas 

de qualidade diferenciada em seus empreendimentos; e (iii) no uso intensivo de tecnologia nas 

diferentes etapas das obras. A Companhia conta com um departamento de serviços de 

engenharia com profissionais experientes, que dá suporte às demais áreas envolvidas em cada 
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empreendimento, que auxiliam em todas as etapas de produção, especialmente na etapa de 

construção, que é terceirizada. 

Histórico 

A sociedade JHS Construção e Planejamento Ltda. foi constituída em 1972. Em 1974, 

a JHS construiu a primeira agência bancária, atividade na qual, acredita, não só foi pioneira, 

mas também deteve destaque por mais de 20 anos. Em 1980, a JHS passou a incorporar 

edifícios residenciais. No período de 1980 a 1990, a JHS entregou grandes obras, como o 

Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba (na Bahia), a pista de provas da General Motors, a 

ampliação do Shopping Center Iguatemi, em São Paulo, dentre outros. 

Em 1990 decidiu-se por cindir a JHS e dividir suas atividades entre duas novas 

sociedades, uma delas a JHSF Engenharia Ltda. (atualmente denominada JHSF Par), atual 

controladora da Companhia.  

Em 1993, a Companhia lançou edifícios residenciais com padrão de acabamento 

globalizado. Em 1997, a JHSF explorou novo conceito ao lançar edifício residencial no estilo 

loft no mercado brasileiro. Até 1998, a Companhia trabalhou ainda como construtora para 

grandes empresas, como a Telemar, Unibanco, Villares, GM, Cia. Transamérica de Hotéis, 

Bovespa, BM&F, Mercedes-Benz, McDonald´s, Blockbuster, FAAP, Shopping Ibirapuera.  

Em 1999, a Companhia criou sua área de Propriedades para incorporar e explorar 

edifícios comerciais Classe A em áreas nobres de São Paulo, com características e inovações 

técnicas superiores às existentes. Em 2001, criou sua divisão de shopping centers, com a 

inauguração do Shopping Metrô Santa Cruz, o primeiro shopping center no Brasil a ser 

totalmente integrado com uma estação de metrô. Em 2007, adquiriu participação majoritária 

no Hotel Fasano, considerado um dos 50 melhores hotéis do mundo segundo a Condé Nast 

Traveller. No dia 12 de abril de 2007 estreou no Novo Mercado da Bovespa, através de uma 

oferta pública de ações que totalizam R$432,4 milhões. 

Em 2009 realizou a venda de 14 andares da torre Continental do Cidade Jardim 

Corporate Center para a Valia por R$208,4 milhões. Dentro da estratégia de reciclagem de 

ativos de renda recorrente, realizou a venda do Shopping Metrô Santa Cruz e o Edifício J.M. 

Pinheiro Neto pelo valor total de R$311,2 milhões. Em 2010, realizou a venda dos Edifícios 

Metropolitan e Platinum por R$158,7 milhões para o CSHG JHSF Prime Offices FII. 
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Ademais, vendeu 50% da torre Continental para o FII BB Votorantim JHSF Cidade Jardim 

Continental Tower por R$265,7 milhões. Realizou lançamentos totais de R$1 bilhão, 

destaques se dão para as novas fases da Fazenda Boa Vista e Horto Bela Vista, primeira fase 

do Parque Ponta Negra, Edifícios Vitra e Benedito Lapin. Encerou as entregas no Parque 

Cidade Jardim, Entrega do Hotel Fasano em Las Piedras Uruguai. 

Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 

Perfil Corporativo 

A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma das maiores empreendedoras 

de Shopping Centers no Brasil. Desenvolve, opera e é proprietária de uma das melhores 

carteiras de Shopping Centers no País, com mais de 35 anos de experiência nesse setor. A 

Multiplan é uma empresa full service, que planeja, desenvolve e administra Shopping Centers, 

além de desenvolver empreendimentos comerciais e residenciais, cujo objetivo é gerar 

sinergias com suas atividades relacionadas aos Shopping Centers. 

A Companhia possui 14 Shopping Centers, com mais de 3.600 lojas, com ABL (área 

bruta locável) de 592.251m², cujo tráfego anual é estimado em 159 milhões de consumidores, 

que posiciona a companhia entre as maiores operadoras de shopping centers no Brasil, 

segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE).  

No negócio de Shopping Centers, a Companhia aufere receitas por meio de locação de 

lojas e espaços para merchandising, cessão de direitos, prestação de serviços como 

comercialização e administração de Shopping Centers e exploração de estacionamentos. 

Além da Multiplan atuar no negócio de Shopping Centers, a companhia atua também 

na incorporação de edifícios comerciais e residenciais para a venda. Em mais de 35 anos de 

atividades, já concluiu inúmeros empreendimentos de grande porte no Brasil e no exterior. As 

receitas da empresa no negócio de incorporação imobiliária residencial e comercial são 

derivadas da venda dessas unidades. 

Histórico 

Em Fevereiro de 1975 – Criação da Embraplan, primeira empresa da Multiplan, que 

atuava na área de Planejamento, Engenharia e Projetos. É pioneira na construção de shopping 

com praça de alimentação e galeria de serviços no Brasil. Em Setembro de 1979 – 
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Inauguração do BH Shopping, o primeiro de Minas Gerais, próximo ao trevo rodoviário que 

deu origem à marca que até hoje simboliza os shopping da Multiplan. Maio de 1981 – 

Inauguração do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que dita 

moda e exerce influência em um raio de aproximadamente 100 quilômetros. Maio de 1982 – 

Inauguração do Morumbi Shopping, em São Paulo, considerado um dos melhores shopping 

centers da maior capital brasileira. Agosto de 1993 – Entrega do Morumbi Office Tower, 

prédio comercial que antecipou o sucesso da nova área comercial de São Paulo, a Avenida 

Berrini. Janeiro de 1995 – Lançamento do II Villaggio, condomínio residencial de alto luxo 

na avenida Ocean Drive, em Miami. São 127 apartamentos distribuídos por 16 andares, todos 

com vista para o mar. Novembro de 1999 – Inauguração do Shopping Anália Franco, que se 

tornou referência na Zona Leste de São Paulo por ser um dos maiores e mais sofisticados 

pontos comerciais da região, fato contribui para a valorização de seu entorno. Junho de 2006 – 

Parceria com a Ontario Teachers’ Pension Plan, por meio de sua subsidiária Cadillac 

Fairview. Julho de 2007 – Início da negociação das ações no Nível 2 da Bovespa e aquisição 

de 83,8% do Shopping Pátio Savassi, em Belo Horizonte. Fevereiro de 2012 – Venda da torre 

comercial Morumbi Business Center, em São Paulo. 

São Carlos Empreendimentos S.A. 

Perfil Corporativo 

A São Carlos Empreendimentos é uma das principais empresas de investimento e 

administração de imóveis comerciais do Brasil. Sua especialidade é comprar edifícios de 

escritório grandes e com ineficiências, trabalhar para corrigi-los e consequentemente 

aumentar sua rentabilidade. O objetivo da São Carlos é maximizar a receita de aluguel dos 

imóveis e o valor do portfólio da empresa, através de uma estratégia que inclui: (a) investir 

em edifícios de escritório com grandes lajes e lojas de varejo de rua; (b) implementar 

melhorias a partir de uma gestão ativa e profissional e aumentar os aluguéis; e (c) vender os 

imóveis já maturados, que atingiram seu pleno potencial de geração de receita. O portfólio da 

empresa tem principalmente edifícios de escritórios padrão classe A e lojas de varejo, 

localizados principalmente nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A São Carlos não 

trabalha com imóveis residenciais, hoteis, shopping ou pequenos escritórios. 

A empresa foi criada a partir da cisão dos ativos imobiliários do grupo Lojas 

Americanas, em 1999, para operar de modo independente no setor de imóveis comerciais. Os 
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controladores da São Carlos, com 50,60% do capital, são J. P. Lemann, C. A. Sicupira e M. 

Telles. A empresa é listada no Novo Mercado de governança corporativa da BM&F Bovespa 

em Dezembro de 2006, com o ticker SCAR3 (ticker Bloomberg: SCAR3 BZ). 

A São Carlos tem atualmente um portfólio com 53 imóveis e valor de mercado 

estimado em R$ 3,18 bilhões, faturamento recorrente com alugueis calculado em R$ 278 

milhões/ano (base: Dezembro/2011), margem EBITDA recorrente de 85% das receitas 

líquidas e 47 funcionários. 

Histórico 

A São Carlos tem 12 anos de experiência no mercado de imóveis comerciais para 

renda de aluguel, e por diversos anos foi a única empresa a atuar profissionalmente neste setor 

no Brasil. A empresa tem adotado consistentemente com o mesmo modelo de negócios, que 

privilegia a rentabilidade sobre o crescimento do portfólio, e já realizou dezenas de transações 

de compra e venda de imóveis.  

Criada em 10 de Outubro de 1985, a São Carlos começou suas operações no final de 

1989 como uma subsidiária das Lojas Americanas, com o objetivo de desenvolver e 

administrar shopping centers para a expansão do grupo. Em 1998 ocorreu o aumento do 

capital da São Carlos com todo o portfólio de imóveis das Lojas Americanas, inclusas as lojas 

de rua, shopping centers, centros de distribuição, edifícios de escritório e terrenos. Em 1999 a 

São Carlos foi separada do grupo Lojas Americanas através de uma cisão, e tornou-se uma 

companhia de capital aberto com ações listadas na Bovespa. Na ocasião foram celebrados 

contratos de locação entre a São Carlos, como locadora, e Lojas Americanas, como locatária, 

dentro das condições de mercado vigentes. Em 13 de Dezembro de 2006 a São Carlos aderiu 

ao segmento “Novo Mercado” de governança corporativa da BM&F Bovespa e fez uma oferta 

pública de ações. A preparação para este evento envolveu a cisão de parte do patrimônio para 

a empresa Noxville Investimentos, entre outras ações. Comprou e vendeu diversos imóveis 

desde a cisão de Lojas Americanas, e tornou-se especializada na aquisição e administração de 

edifícios de escritório padrão classe A e lojas de varejo de rua. 

Sonae Sierra Brasil S.A. 

Perfil Corporativo 
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A Sonae Sierra Brasil é uma das principais incorporadoras, proprietárias e operadoras 

de Shopping Centers do Brasil, segundo dados da ABRASCE, com foco na excelência em 

qualidade. Através do modelo de negócios verticalmente integrado, atua em todas as fases do 

processo de construção e reforma de Shopping Center, até mesmo a realização de estudos de 

viabilidade e pesquisas, aquisição de terrenos, planejamento, design arquitetônico, 

administração da construção, administração de propriedades e gestão de ativos e serviços de 

comercialização de lojas. O modelo integrado cria sinergias e eficiência operacional, o que 

permite desenvolver e administrar Shopping Centers de alta qualidade com um desempenho 

financeiro e operacional significativo. 

A Companhia detém participação majoritária na maior parte dos Shopping Centers de 

seu portfólio e administra todos eles. Ao deter o controle sobre as operações de um Shopping 

Center, aumenta a capacidade de adotar políticas que propulsionam o objetivo de operar 

Shopping Centers regionalmente dominantes. 

Histórico 

A Sonae Sierra Brasil foi constituída em 17 de julho de 2003, na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, Brasil, sob a forma de uma sociedade limitada, denominada Sonae 

Imobiliária Brasil Ltda., como o veículo para a expansão da Sonae Sierra no Brasil.  

Em Dezembro de 1999: Estabelecimento da joint venture entre a Enplanta Engenharia 

Ltda., atual Enplanta Shopping, e a Sonae Sierra através da criação da Sierra Enplanta Ltda. 

Março de 2002: Inauguração do Parque D. Pedro Shopping em Campinas, no Estado de São 

Paulo, o maior Shopping Center do Brasil em termos de ABL contínua. Junho de 2003: 

Constituição da Sonae Sierra Brasil Ltda. como a sucessora das atividades da Sonae Sierra no 

Brasil. Setembro/Outubro de 2006: Conclusão da reorganização societária, além da aquisição, 

pela DDR, de participação indireta no nosso capital social. Fevereiro de 2011: Abertura de 

capital e início da negociação das ações da Companhia (SSBR3) na BM&F Bovespa. 

 Levantamento das Empresas com Propriedade para Investimento  
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Quadro 41 Empresas que Detêm Propriedade para Investimento 

  Nome Código    Nome Código  Nome Código  Nome Código 

Empresas 

da 

Pesquisa 

1 Aliansce ALSC3  

Empresas 

fora da 

Pesquisa 

13 AES Elpa AELP3 34 Habitasul HBTS3 55 Qualicorp QUAL3 

2 BR Malls Par BRML3  14 Alupar ALUP3 35 Hoteis Othon HOOT3 56 Renova RNEW3 

3 BR Propert BRPR3  15 Amil AMIL3 36 Hoteis Othon HOOT4 57 Riosulense RSUL3 

4 Brasil Agro AGRO3  16 Bardella BDLL3 37 Ind Cataguas CATA3 58 Rodobensimob RDNI3 

5 CCP CCPR3  17 Battistella BTTL3 38 Inds Romi ROMI3 59 Sabesp SBSP3 

6 Generalshopp GSHP3  18 BHG BHGR3 39 Joao Fortes JFEN3 60 Schlosser SCLO3 

7 Iguatemi IGTA3  19 Bmfbovespa BVMF3 40 Josapar JOPA3 61 Schulz SHUL3 

8 JHSF Part JHSF3  20 Ceb CEBR3 41 Kepler Weber KEPL3 62 Seg Al Bahia CSAB3 

9 Multiplan MULT3  21 Cedro CEDO3 42 Klabin S/A KLBN3 63 Sul America SULA3 

10 Par Al Bahia PEAB3  22 Cemat CMGR3 43 Lix da Cunha LIXC3 64 Teka TEKA3 

11 Sao Carlos SCAR3  23 Cosan Ltd CZLT11 44 LLX Log LLXL3 65 Trevisa LUXM3 

12 Sierrabrasil SSBR3  24 Dasa DASA3 45 Locamerica LCAM3 66 Tupy TUPY3 

     25 Desenvix DVIX3M 46 Lojas Hering LHER3 67 Vicunha Text VINE3 

     26 Elekeiroz ELEK3 47 Magnesita SA MAGG3 68 Vicunha Text VINE1 

     27 Eletropaulo ELPL3 48 Melhor SP MSPA3 69 Vulcabras VULC3 

     28 Encorpar ECPR3 49 Met Duque DUQE3 70 Weg WEGE3 

     29 Energias BR ENBR3 50 Minasmaquinas MMAQ3 71 Wembley WMBY3 

     30 Estacio Part ESTC3 51 Mont Aranha MOAR3 72 Wetzel S/A MWET3 

     31 Even EVEN3 52 Neoenergia GNAN3B 73 Wlm Ind Com SGAS3 

     32 Grendene GRND3 53 Paranapanema PMAM3    

     33 Guararapes GUAR3 54 Porto Seguro PSSA3    

Fonte: Economatica
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APÊNDICES  

 Questionários  

Empresas  

1. Para entendermos melhor o mercado de administradora de shopping centers, quem você 

considera os pares da sua companhia? 

2. Qual o critério que adota para considerar essas empresas pares? 

3. No setor de administradores de shopping centers, existe alguma meta “target” específico 

nas companhias? 

4. Como o sr. vê a sua companhia nesse “target”? 

5. Como é relação desse indicador com a contabilidade? o quanto ele impacta? 

6. Falando mais em contabilidade, como foi o período de adaptação as normas 

internacionais? Como o mercado solicitou essas mudanças? 

7. Quem é seu cliente de informação contábil? Quem cobra as informações? Quais são as 

cobranças desse cliente? 

8. Como são tratadas e avaliadas as previsões desse analistas em relação ao valor de mercado 

da sua empresa? 

9. Um dos métodos que mais impactou o IFRS foi o valor justo, em alguns setores e 

empresas foi uma grande mudança, como é considerado o valor justo pela sua companhia? 

10. O sr. acredita na capacidade informativa do valor justo? Ou ele é apenas uma imposição 

legal e não é considerado pelos usuários das informações contábeis? 

11. Vou citar algumas coisa que suponho ter relação com os efeitos do valor justo e sr. pode 

me dizer se concorda ou não e porque, sempre pensando na sua companhia. 

a. Visibilidade para a empresa: atrai mais investidores e infelizmente mais 

regulação? 

b. Indicador do real valor da firma? 

c. Tomada de decisões gerenciais? 

d. Resultados mais voláteis? 

e. Cumprimento de cláusulas restritivas nos empréstimos? 

12. Existe mais alguma hipótese que o senhor considera impactante com o valor justo? 

13. A sua companhia optou pelo custo histórico/valor justo na apresentação das suas 

propriedades para investimento, o sr., certamente participou desse processo, me conte 

mais como foi o processo? O que foi levado em consideração? Quem foram os 
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responsáveis? Como foi a influência dos auditores, bancos, investidores, controladores 

indiretos? Porque foi feita a escolha do valor justo? 

14. Hoje após 3 ou 4 anos da mudança, o sr. acha que a escolha ainda continuaria sendo o 

custo histórico/valor justo?  

15. Na apresentação do valor justo nas notas explicativas vocês optam por avaliar 

internamente, qual o motivo dessa escolha? 

16. Eu acredito que o Brasil ainda não está preparado para a introdução do valor justo como 

IFRS prevê, não existem peritos e profissionais contábeis com capacidade e quantidade 

para a adoção, por conta disso pode existir muita aversão ao método do valor justo, o que 

sr acha disso? 

17. Tomei a liberdade de fazer algumas contas com seu balanço, não sei se o que fiz está 

correto e é valido para análise, quando capitalizo o valor justo divulgado nas notas 

explicativas o valor do seu patrimônio líquido contábil fica maior que o valor de mercado 

da sua empresa. O fiz está certo? o que eu fiz ou não é válida essa análise, o que tem a 

dizer sobre isso?  

18. Existe algum outro ponto relevante, que não tratamos nessa conversa que gostaria de falar, 

que poderia nos ajudar a fazer a pesquisa? 

Analistas de Mercado 

1. Há quantos anos você é analista de empresas de propriedade para investimento? 

2. Como foi a transição para o IFRS na análise dessas empresas? 

3. Sobre valor justo? Qual a sua opinião sobre esse método de mensuração? 

4. Como são feitas suas análises do valor justo das empresas de PI? 

5. Os dados informados nas demonstrações financeiras são relevantes e suficientes, ou a sua 

empresa busca outras informações? Quais seriam essas informações? Como são 

coletadas? 

6. A análise de uma empresa que divulga pelo valor justo é diferente da análise de uma 

empresa que apresenta o balanço pelo custo histórico? Quais fatores são analisados de 

forma diferente? 

7. As empresas consultaram os analistas antes de escolher o valor justo ou o custo histórico 

para mensurar as suas propriedades para investimento? 

8. Nós levantamos algumas hipóteses sobre as escolhas contábeis em PI com base na sua 

experiência no setor, o que acha de cada uma delas? Qual o seu parecer sobre elas? 
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a. Alavancagem: Quanto mais alavancada a empresa estiver, maior será o incentivo 

para adoção do valor justo. 

b. Custo Político: Quanto maior a empresa, menor seria a probabilidade de escolher o 

valor justo. 

c. Concentração Acionária: Quanto maior for à distribuição acionária no mercado, 

maior é o incentivo e persuasão para adoção do valor justo. 

d. Assimetria de Informação: Empresas com menor assimetria de informação 

adotaram valor justo. 

e. Gerenciamento de Resultado: Empresas que optam pelo custo histórico poderiam 

buscar uma suavização dos resultados e as que a adotam o valor justo, pode ser por 

influência de uma maior remuneração variável do gestor. 

f. Relevância: Valor justo pode apresentar uma diferença significativa na avaliação 

dos usuários. 

g. Mudança do Status Quo: Aversão à mudança para o valor justo, que tira do estado 

de conforto. 

9. Resumindo: o valor justo é importante e relevante para vocês? 

Auditores Externos 

1. Existe muita discrepância entre as políticas contábeis adotadas nas empresas que foram 

auditadas? Ex. a política da empresa “valor justo” é muito diferente da empresa “custo 

histórico”? 

2. Onde estão as principais diferenças políticas nas duas empresas? 

3. Como é exercido seu papel de auditor enquanto as empresas auditadas estão no processo 

de elaboração as demonstrações contábeis? Onde está presente a figura do auditor nestes 

momentos? 

4. Sua opinião de auditor é dada formalmente ou informalmente nas escolhas contábeis? 

5. Qual a sua opinião sobre valor justo? 

6. No assunto especifico das propriedades para investimento. O auditor influencia na escolha 

do valor justo ou do custo histórico? 

7. Você poderia descrever como é o processo de escolhas contábeis dentro dessas empresas? 

8. O valor justo apresentado pelas empresas é testado ou o relatório do perito já basta para o 

auditor para aceitar o valor? 

9. E quando o relatório é feito pelos analistas internos, também é testado? 
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10. Com os estudos nós identificamos algumas possibilidades que podem influenciar as 

escolhas contábeis nas empresas de PI, com base na sua experiência no setor, o que o 

senhor acha de cada uma delas?  

a. Alavancagem: Quanto mais alavancada a empresa estiver, maior será o incentivo 

para adoção do valor justo. 

b. Custo Político: Quanto maior a empresa, menor seria a probabilidade de escolher o 

valor justo. 

c. Concentração Acionária: Quanto maior for à distribuição acionária no mercado, 

maior é o incentivo e persuasão para adoção do valor justo. 

d. Assimetria de Informação: Empresas com menor assimetria de informação 

adotaram valor justo. 

e. Gerenciamento de Resultado: Empresas que optam pelo custo histórico poderiam 

buscar uma suavização dos resultados. As que a adotam o valor justo, pode ser por 

influência de uma maior remuneração variável do gestor. 

f. Relevância: Valor justo pode apresentar uma diferença significativa na avaliação 

dos usuários. 

g. Mudança do Status Quo: Aversão à mudança para o valor justo, que tira do estado 

de conforto. 

11. Eu fiz umas contas, nem sei é certo. Quando eu capitalizo o valor justo da propriedade 

para investimento no PL das empresas de custo histórico elas ficam com PL contábil 

maior que o valor de mercado. Já as empresas de valor justo seu PL contábil é menor que 

o valor de mercado. Você tem alguma suposição para isso? 

12. Existe alguma outra hipótese que possa influenciar as escolhas contábeis em PI? Ou outro 

assunto que gostaria de abordar sobre escolhas contábeis em PI? 

13. Você sabe dizer o real motivo da X e da Y ter optado uma pelo custo histórico e outra pelo 

valor justo? 


