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Resumo 

 

Este estudo analisa o impacto da transição obrigatória dos Princípios 

Contabilísticos Geralmente Aceites em Portugal (PGAAP) para as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) na qualidade da informação financeira. O 

objectivo é investigar o valor relevante do resultado líquido e do capital próprio durante 

e após o período de transição em duas vertentes: a divulgação parcial e a divulgação 

total da informação preparada segundo as IFRS. A amostra é constituída por 35 

empresas não financeiras cotadas na Euronext Lisboa a 31 de Dezembro de 2004. Para 

analisar o valor relevante da informação contabilística são utilizados o modelo de valor 

de mercado e o modelo de retorno, segundo Capkun, Cazavan-Jeny, Jeanjean e Weiss 

(2008). Os resultados sugerem que a divulgação parcial e total do resultado líquido e do 

capital próprio determinados de acordo com os PGAAP e as IFRS, referentes ao ano de 

2004, são informações contabilística relevantes para o mercado. Igual relevância possui 

a divulgação parcial da reconciliação do capital próprio segundo os PGAAP e as IFRS. 

 

Palavras-chave: Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), Valor Relevante, 

Resultado Líquido, Capital Próprio.  
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Abstract 

 

This study analyses the impact of the mandatory transition from the Portuguese 

Generally Accepted Accounting Principles to the International Financial Reporting 

Standards. The purpose is to investigate the value relevance of earnings and book value 

of equity during and after the transition period in two main ways: the partial and full 

disclosure of the prepared information according with the IFRS. The sample contains 35 

non-financial companies listed in the Euronext Lisbon at 31/12/2004. To analyze the 

value relevant of the accounting information, the market value model and the return 

model are used, according to Capkun, Cazavan-Jeny, Jeanjean and Weiss (2008). The 

results suggest that the partial and full disclosure of earnings and equity, calculated 

under PGAAP and IFRS for the year 2004, are relevant accounting information to the 

market. Equal relevance has the partial disclosure of the book value IFRS reconciliation. 

 

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), Value Relevance, Net 

Income, Equity. 
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1. Introdução 

 

No contexto das significativas alterações na conjuntura económica e financeira, 

nomeadamente a globalização da economia, dos mercados financeiros e das bolsas de 

valores, surgiu a necessidade de harmonizar as normas de contabilidade entre países. A 

19 de Julho de 2002, a aprovação do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento 

Europeu e do Conselho estabeleceu a adopção e a aplicação, na Comunidade, das 

normas internacionais de contabilidade – International Accounting Standards (IAS) e 

International Financial Reporting Standards (IFRS) –, e das interpretações conexas – 

International Financial Reporting Interpretations Committee (SIC/IFRIC)
1
. 

Desde 1 de Janeiro de 2005, as sociedades com títulos admitidos à negociação 

num mercado regulamentado de qualquer Estado-Membro elaboram as suas contas 

consolidadas em conformidade com as IFRS, tendo aplicado para o efeito a IFRS 1 – 

Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato financeiro. Esta norma 

determina que as empresas devem incluir, pelo menos, um ano de informação 

comparativa nas primeiras demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as 

IFRS. Assim, as empresas portuguesas foram obrigadas a apresentar as demonstrações 

financeiras referentes a 31 de Dezembro de 2004 segundo os Princípios Contabilísticos 

Geralmente Aceites em Portugal (PGAAP) e as IFRS. 

O período de transição dos PGAAP para as IFRS constitui um evento único para 

analisar o impacto desta alteração na qualidade da informação financeira. Por um lado, a 

transição para as IFRS obrigou a uma mudança nas práticas contabilísticas. Por outro, a 

avaliação do mercado da reconciliação dos resultados e do valor contabilístico é apenas 

observável no ano de transição, quando as demonstrações financeiras são preparadas 

segundo os dois normativos. 

Este estudo pretende identificar o impacto da transição obrigatória dos PGAAP 

para as IFRS na qualidade da informação financeira, mais concretamente na sua 

relevância. Assim, será analisado o valor relevante
2
 do resultado líquido e do capital 

                                                             
1 Transposto para o Direito Nacional através do Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho. 
2 A relevância da informação contabilística é normalmente medida através da análise da associação entre 

o valor contabilístico e o valor de mercado e pode ser definida pela capacidade da informação 
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próprio durante e após o período de transição em duas vertentes: a divulgação parcial e 

a divulgação total da informação. Capkun et al. (2008) designam por divulgação parcial, 

a publicação dos impactos decorrentes da transição para as IFRS, nomeadamente, a 

reconciliação do resultado líquido e do capital próprio. A divulgação total consiste na 

publicação das primeiras demonstrações financeiras segundo as IFRS, juntamente com a 

reexpressão dos resultados do ano anterior de acordo com o mesmo normativo. 

A amostra é constituída por 35 empresas não financeiras com valores 

mobiliários admitidos à negociação na Euronext Lisboa a 31 de Dezembro de 2004. 

Para analisar a relevância da informação divulgada foram utilizados os modelos de valor 

de mercado e retorno aplicados por Capkun et al. (2008). Os autores analisaram o 

impacto da transição obrigatória dos General Accepted Accounting Principles (GAAP) 

locais para as IFRS na qualidade das demonstrações financeiras das empresas europeias, 

através de diversas especificações do modelo desenvolvido por Ohlson (1995). Este 

modelo sugere que o valor de mercado está relacionado com o resultado líquido e o 

capital próprio das empresas. 

Relativamente à divulgação parcial, os resultados sugerem que o resultado 

líquido e o capital próprio determinados de acordo com os PGAAP e as IFRS, referentes 

ao ano de 2004, são informações contabilísticas relevantes na variação do valor de 

mercado das empresas estudadas. Igual relevância possui a reconciliação do capital 

próprio relatado segundo os PGAAP com o capital próprio segundo as IFRS. 

Em termos de divulgação total, os resultados sugerem que o resultado líquido e o 

capital próprio determinados de acordo com os PGAAP e as IFRS, referentes ao ano de 

2004, são informações contabilísticas igualmente relevantes na variação do valor de 

mercado das empresas constituintes da amostra. Igual relevância possui o resultado 

líquido publicado de acordo com as IFRS no ano de 2005. Por último, a divulgação total 

da reconciliação do resultado líquido relatado segundo as IFRS nos anos de 2004 e 2005 

é relevante e está associada ao valor de mercado e ao retorno anual das acções.  

O estudo está dividido em cinco capítulos. No segundo capítulo é efectuada uma 

breve descrição do processo de harmonização contabilística a nível europeu e nacional 

de forma a enquadrar o actual sistema normativo português. No terceiro capítulo é 

                                                                                                                                                                                   
contabilística reflectir a informação contida nos preços ou no retorno das acções (Barth, Beaver e 

Landsman, 2000). 
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realizada uma breve revisão bibliográfica que inclui diversos estudos internacionais e 

nacionais que investigaram o impacto da adopção das IFRS. No quarto capítulo são 

especificados os objectivos do estudo, a amostra e a metodologia adoptada. No quinto 

capítulo são apresentados e analisados os resultados do estudo. Por fim, no quinto 

capítulo são apresentadas as conclusões. 

 

2. Enquadramento Normativo Contabilístico Português 

 

Em consequência das significativas alterações na conjuntura económica e 

financeira surgiu a necessidade de desenvolver um conjunto de normas de contabilidade 

de qualidade, aceites internacionalmente, de forma a assegurar a compreensibilidade, a 

fiabilidade e a comparabilidade da informação financeira, solucionando a 

heterogeneidade de normas contabilísticas. 

Neste contexto, em 1973 foi criado o International Accounting Standards Board 

(IASB), sob a denominação de International Accounting Standards Committee (IASC). 

O seu principal objectivo consistia em conceber e publicar as normas de contabilidade – 

International Accounting Standards (IAS) –, promover a sua aceitação a nível mundial 

e contribuir para a harmonização contabilística. Mais tarde, em 1997, foi criado o 

Standing Interpretations Committee (SIC), com o objectivo de emitir interpretações das 

normas, denominadas por SIC. 

 Em 2001, na sequência da restruturação do IASB, as IAS passaram a designar-se 

por International Financial Reporting Standards (IFRS) e as interpretações da SIC por 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). 

 A 19 de Julho de 2002, foi aprovado o Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo à aplicação das Normas Internacionais de 

Contabilidade. Segundo o Artigo 4.º, as sociedades cujos títulos estejam admitidos à 

negociação num mercado regulamentado de qualquer Estado-Membro devem elaborar 

as suas contas consolidadas em conformidade com as IFRS, a partir de 1 de Janeiro de 

2005. Os Estados-Membros podem ainda autorizar ou requerer a outras sociedades a 



4 
 

elaboração das suas contas consolidadas e/ou das suas contas anuais em conformidade 

com as IFRS (Artigo 5.º). 

Em Portugal, o processo de harmonização contabilística teve início em 1977 

com a criação da Comissão de Normalização Contabilística (CNC) e a publicação do 

primeiro Plano Oficial de Contabilidade (POC).  

 A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (actual União 

Europeia), em 1986, implicou a obrigatoriedade de ajustamento dos normativos 

nacionais à Quarta (78/660/CEE) e Sétima (83/349/CEE) Directivas Comunitárias, do 

Conselho, relativas às contas anuais e às contas consolidadas de certas formas de 

sociedades. Assim, o POC foi actualizado através da publicação de duas novas edições. 

De 1992 a 2005, a CNC emitiu Directrizes Contabilísticas (DC) com o intuito de 

actualizar e complementar o POC, o que se traduziu numa clara aproximação às normas 

emitidas pelo IASB.  

 Na sequência do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, a CNC publicou, em 2003, 

um documento intitulado “Projecto de Linhas de Orientação para um Novo Modelo de 

Normalização Contabilística Nacional” que contempla uma proposta sobre o âmbito de 

aplicação do normativo do IASB às empresas. 

O novo modelo de normalização contabilística, designado por Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 

de Julho. Este Sistema visa a revogação do POC e da legislação complementar e é de 

aplicação obrigatória pelas entidades abrangidas pelo Artigo 3.º a partir de 1 de Janeiro 

de 2010. Actualmente, o SNC é um composto pelos seguintes instrumentos: 

 Bases para a apresentação de Demonstrações Financeiras; 

 Modelos de Demonstrações Financeiras – Portaria n.º 986/2009; 

 Código de Contas – Portaria n.º 1011/2009; 

 Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro – Aviso n.º 15655/2009; 

 Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades – Aviso 

n.º 15654/2009; 

 Normas Interpretativas – Aviso n.º 15653/2009; 

 Estrutura Conceptual – Aviso n.º 15652/2009; 
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 Regime da Normalização Contabilística para Microentidades – Decreto-Lei n.º 

36-A/2011 de 9 de Março. 

Assim, o SNC consiste num modelo de normalização que se pretende em 

sintonia com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e adoptadas 

pela União Europeia (UE), bem como coerente com a Quarta e a Sétima Directivas do 

Conselho, que constituem os principais instrumentos de harmonização no domínio 

contabilístico na EU
3
. 

 

3. Revisão de Literatura 

 

Nos últimos anos foram publicados diversos estudos sobre o processo de 

harmonização contabilística e sobre as consequências da aplicação das normas 

internacionais. No âmbito da investigação efectuada serão classificados em três 

categorias, nomeadamente o impacto da adopção das IFRS
4
 no mercado financeiro, nas 

demonstrações financeiras (balanço e demonstração de resultados) e na qualidade e 

relevância da informação contabilística. 

 

3.1 O impacto da adopção das IFRS no mercado financeiro 

Armstrong, Barth, Jagolinzer e Riedl (2008) investigaram a reacção do mercado 

europeu a dezasseis eventos relacionados com a adopção das IFRS, nomeadamente: 

 A 4 de Julho de 2003, Chirac enviou uma carta a Prodi expressando as suas 

preocupações sobre a IFRS 39 e o seu potencial efeito negativo na Europa; 

 A 16 de Julho de 2003, o Economic and Financial Committee (ECOFIN) e o 

Accounting Regulatory Committee (ARC) defenderam a adopção das IFRS; 

 A 20 de Março de 2004, a Hongkong and Shanghai Banking Corporation 

(HSBC) anunciou a intenção de adoptar na íntegra a IFRS 39. 

                                                             
3 Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho. 
4 Por simplificação, iremos utilizar a designação IFRS para qualquer referência às IAS ou IFRS. 
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Os autores concluíram que os investidores reagem positivamente em relação às 

empresas com maior qualidade da informação divulgada na era anterior à transição e 

menos positivamente em relação às empresas domiciliadas em países de code law, que 

são susceptíveis de ter uma fraca aplicação das IFRS. Em geral, os investidores 

europeus reconheceram os benefícios líquidos associados à adopção das IFRS. 

Kinsey, Jermakowicz e Vongphanith (2008) analisaram as reacções do mercado 

associadas à adopção obrigatória das IFRS pelas empresas europeias em 2005. 

Verificaram que, no geral, os investidores consideram os relatórios financeiros mais 

relevantes e informativos, o que se traduz numa diminuição do custo do capital. Os 

autores verificaram ainda que as empresas provenientes de países de code law 

obtiveram reacções estatisticamente mais significativas do que as empresas sediadas em 

países de common law. 

De um modo geral, os estudos revelam que o mercado financeiro europeu reagiu 

positivamente à adopção das IFRS. 

 

3.2 O impacto da adopção das IFRS nas demonstrações financeiras 

Hung e Subramanyam (2004) investigaram os efeitos da adopção das IFRS nas 

demonstrações financeiras de empresas alemãs. O activo total, o capital próprio, bem 

como, o resultado líquido são significativamente superiores segundo as IFRS, quando 

comparados com as normas alemãs. Os autores acrescentam ainda que os ajustamentos 

ao capital próprio são geralmente de valor relevante para o mercado, enquanto os 

ajustamentos ao resultado líquido são geralmente de valor irrelevante.  

Perramon e Amat (2006) analisaram os primeiros resultados da implementação 

das IFRS nas demonstrações financeiras de empresas espanholas cotadas. Concluíram 

que a introdução das IFRS pode influenciar os resultados, muito provavelmente devido 

à aplicação do justo valor aos instrumentos financeiros e às novas regras de 

contabilização do goodwill. Os novos métodos contabilísticos segundo as IFRS, 

especialmente ao nível da capitalização de custos, dos benefícios dos empregados e dos 

investimentos em empresas associadas, introduzem diferenças significativas nas 

demonstrações financeiras das empresas espanholas.  
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Bellas, Toudas e Papadatos (2007) investigaram as repercussões da transição 

contabilística das normas de contabilidade gregas para as IFRS. Os resultados mostram 

que os activos fixos e tangíveis e o passivo total apresentaram valores 

consideravelmente mais elevados sob as novas normas de contabilidade. Além disso, a 

aplicação das IFRS mostra diferenças significativas nos valores do balanço 

comparativamente aos apresentados sob as normas gregas para a maioria das empresas 

analisadas. 

Em Portugal, Cordeiro, Couto e Silva (2007) mediram o impacto da aplicação 

das IFRS na informação financeira das empresas cotadas portuguesas. Os resultados 

mostram que o balanço e a demonstração de resultados das empresas estudadas 

sofreram relevantes conversões contabilísticas no processo de adopção das IFRS. Os 

autores não encontraram um padrão claro para as variações contabilísticas. 

Costa (2008) também investigou o impacto da transição para as IFRS sobre a 

comparabilidade da informação financeira nas empresas cotadas na Euronext Lisboa. Os 

resultados mostram que existem diferenças significativas nas rubricas propriedades de 

investimento, activos por impostos diferidos, disponibilidades, resultado líquido do 

exercício, interesses minoritários, provisões, dívidas de terceiros não correntes, 

financiamentos obtidos não correntes, passivos por impostos diferidos, total de passivos 

não correntes, financiamentos obtidos correntes e passivo total. Em relação às rubricas 

da demonstração de resultados, tanto o resultado operacional como o resultado corrente 

apresentaram diferenças significativas. 

Araújo (2010) analisou o impacto da aplicação das IFRS nas demonstrações 

financeiras das empresas portuguesas constituintes do PSI 20. Os resultados 

demonstram que o capital próprio sofreu um impacto negativo e o resultado líquido 

registou um impacto positivo significativo. As rubricas pensões de reforma e outros 

benefícios aos empregados, os activos tangíveis e intangíveis e os impostos diferidos 

sofreram os ajustamentos mais significativos. 

No mesmo ano, Victor (2010) analisou o impacto da adopção das IFRS nos 

indicadores económico-financeiros e nas demonstrações financeiras das empresas 

cotadas na Euronext Lisboa a 31 de Dezembro de 2004. Os resultados sugerem que os 

rácios de rendibilidade e liquidez reduzida apresentaram diferenças positivas e 

significativas. No balanço, todas as rubricas registaram um aumento significativo, com 
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excepção dos activos intangíveis e dos interesses minoritários. As rubricas da 

demonstração de resultados também registaram um aumento significativo. 

 Os estudos revelam que a adopção das IFRS introduziu diferenças significativas 

no balanço e na demonstração de resultados das empresas. 

 

3.3 O impacto da adopção das IFRS na qualidade e relevância da informação 

contabilística 

Harris e Muller III (1999) investigaram o valor relevante da reconciliação dos 

resultados e do valor contabilístico de acordo com as IFRS e os US GAAP. Concluíram 

que a reconciliação dos resultados é relevante e que as IFRS estão mais associadas aos 

preços por acção do que os US GAAP. Por sua vez, os US GAAP estão mais associados 

aos retornos do que as IFRS. 

Babalyan (2001) comparou o valor relevante dos resultados das empresas suíças 

que apresentaram as suas demonstrações financeiras segundo as normas nacionais, as 

IFRS e os US GAAP. Os resultados demonstram que a aplicação das IFRS não aumenta 

o valor relevante dos resultados. 

Bartov, Goldberg e Kim (2002) realizaram um estudo semelhante onde 

investigaram o valor relevante dos resultados reportados pelas empresas alemãs, cujas 

demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas nacionais, os US 

GAAP e as IFRS. Concluíram que os resultados reportados segundo os US GAAP e as 

IFRS têm maior valor relevante e não apresentam diferenças significativas. 

Na China, Lin e Chen (2005) investigaram o valor relevante da reconciliação de 

contas das normas de contabilidade chinesas para as IFRS. Os autores verificaram que 

os resultados e o valor contabilístico do capital próprio, determinados de acordo com as 

normas nacionais, são mais relevantes para efeitos de determinação dos preços das 

acções. 

Schiebel (2006) examinou também o valor relevante das IFRS e dos GAAP na 

Alemanha, tendo concluído que as normas nacionais têm maior valor relevante que as 

IFRS. 



9 
 

Em Portugal, Trabucho (2006) estudou a relevância da informação contabilística 

das empresas portuguesas cotadas no período que antecedeu a entrada em vigor do 

normativo do IASB. Os resultados evidenciam um declínio do nível de relevância da 

informação contabilística, justificado pela mudança do “ambiente dos negócios” e pelo 

crescente número de empresas cotadas com resultados negativos. 

Callao, Jarne e Laínez (2007) investigaram o impacto da transição para as IFRS 

sobre a comparabilidade e a relevância dos relatórios financeiros nas empresas 

espanholas cotadas no IBEX 35. Os resultados demonstram que a comparabilidade 

piorou e que não se verificou um aumento da relevância do relato financeiro para os 

operadores no mercado de capitais local porque o hiato entre o valor contabilístico e o 

valor de mercado é maior quando as IFRS são aplicadas. 

Capkun et al. (2008) analisaram o impacto da transição obrigatória dos GAAP 

locais para as IFRS na qualidade das demonstrações financeiras das empresas europeias. 

Concluíram que a divulgação da reconciliação dos resultados de acordo com as IFRS é 

relevante e está associada ao valor de mercado e ao retorno das acções. 

Horton e Serafeim (2008) analisaram a relevância da informação contida nos 

documentos requeridos pela IFRS 1 – Adopção pela primeira vez das normas 

internacionais de relato financeiro. Os resultados sugerem que a reconciliação dos 

resultados apresenta uma elevada relevância estatística em termos de variação da 

cotação das acções. 

Conforme se verifica, os resultados sobre o impacto da adopção das IFRS são 

mistos. Alguns estudos evidenciam consequências positivas e relevantes, outros 

consequências negativas e outros relatam diferenças não significativas em termos 

estatísticos e económicos. 

 

4. Dados e Metodologia 

 

4.1 Objectivos do Estudo 

Este estudo pretende identificar o impacto da transição obrigatória dos PGAAP 

para as IFRS na qualidade da informação financeira. Ao contrário de estudos anteriores, 
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que analisaram a qualidade das demonstrações financeiras antes e depois da transição, 

iremos analisar o valor relevante do resultado líquido e do capital próprio durante e após 

o período de transição em duas vertentes: a divulgação parcial e a divulgação total da 

informação. 

 

4.2 Recolha de Dados e Caracterização da Amostra 

Para a realização do estudo foram utilizadas as demonstrações financeiras das 

empresas cotadas na Euronext Lisboa a 31 de Dezembro de 2004, disponíveis nos seus 

Relatórios e Contas Consolidados. Estes foram obtidos nos web sites das empresas e, 

quando indisponíveis, no web site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM). 

O Artigo 4.º do Regulamento CE n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho estabelece a obrigatoriedade de elaboração das contas consolidadas em 

conformidade com as normas internacionais de contabilidade, a partir do ano de 2005. 

No entanto, a IFRS 1 – Adopção pela primeira vez das normas internacionais de relato 

financeiro – determina que as empresas devem incluir, pelo menos, um ano de 

informação comparativa nas primeiras demonstrações financeiras elaboradas de acordo 

com as IFRS. Assim, as empresas foram obrigadas a apresentar as demonstrações 

financeiras referentes a 31 de Dezembro de 2004 segundo os PGAAP e as IFRS, o que 

permite uma comparação dos valores divulgados sob os dois normativos. 

Consequentemente, as empresas seguiram o seguinte cronograma: 

 31.12.2004: 

o  Fim do último exercício económico onde são aplicáveis os PGAAP; 

 01.01. – 30.04.2005: 

o Publicação das últimas demonstrações financeiras segundo os PGAAP; 

 01.01. – 31.12.2005: 

o Divulgação parcial dos impactos decorrentes da transição para as IFRS. De 

acordo com a recomendação do Committee of European Securities 

Regulators (CESR) publicada em Dezembro de 2003, as empresas devem 

divulgar a reconciliação do resultado líquido e do capital próprio. A Circular 

de 15 de Abril de 2005 da CMVM encoraja as empresas a aproveitar o 
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momento da publicação da informação trimestral para apresentarem as suas 

reconciliações (divulgação parcial); 

 31.12.2005:  

o Fim do primeiro exercício económico onde são aplicáveis as IFRS; 

 01.01. – 30.04.2006: 

o Publicação das primeiras demonstrações financeiras segundo as IFRS, 

juntamente com a reexpressão dos resultados do ano anterior de acordo com 

o mesmo normativo (divulgação total). 

Assim, das demonstrações financeiras foram recolhidos os seguintes valores: 

 Capital Próprio do exercício de 2004, segundo os PGAAP; 

 Capital Próprio dos exercícios de 2004 e 2005, segundo as IFRS; 

 Resultado Líquido dos exercícios de 2003 e 2004, segundo os PGAAP; 

 Resultado Líquido dos exercícios de 2004 e 2005, segundo as IFRS. 

O número de acções em circulação, as cotações e o retorno das acções foram 

obtidos através da utilização da base de dados DataStream da Worldscope Thomson 

Company. Tendo em consideração a obrigatoriedade de divulgação dos documentos de 

prestação de contas no prazo de 4 meses a contar da data de encerramento do exercício 

económico (Artigo 245.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários), o valor da cotação 

das acções foi recolhido quatro meses após o seu encerramento. Desta forma, existe 

uma maior probabilidade do valor reflectir o impacto da publicação das demonstrações 

financeiras nos investidores. 

A amostra é constituída por 41 empresas não financeiras com valores 

mobiliários admitidos à negociação na Euronext Lisboa a 31 de Dezembro de 2004. Os 

diferentes princípios e práticas contabilísticas e o específico plano de contas para o 

sistema bancário impossibilitam a análise conjunta das empresas financeiras. 

As empresas que adoptaram as IFRS antes de 2005 foram excluídas da amostra, 

nomeadamente a Novabase (2004), a Sonaecom (2003) e a Jerónimo Martins (2001). A 

empresa Lisgráfica foi também excluída da amostra porque apenas apresenta as suas 

contas consolidadas a partir de 2005 e, neste Relatório e Contas, não são exibidas as 

demonstrações financeiras de acordo com os PGAAP. Relativamente à empresa Efacec 

não foi disponibilizado no web site da empresa e da CMVM o Relatório e Contas de 
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2005, que inclui as demonstrações financeiras referentes a 31 de Dezembro de 2004 

segundo as IFRS. Por último, o grupo espanhol Sacyr Vallehermoso foi admitido na 

Euronext Lisboa a 30 de Setembro de 2004 e, por isso, não foi possível obter as 

cotações das acções antes dessa data. 

 Assim, a amostra final é constituída por 35 empresas, identificadas no Anexo. 

 

4.3 Metodologia 

Para examinar o valor relevante dos valores contabilísticos e dos resultados 

segundo os PGAAP e as IFRS foram utilizadas três diferentes especificações do modelo 

desenvolvido por Ohlson (1995) e aplicado por Capkun et al. (2008). Este modelo 

sugere que o valor de mercado das empresas está relacionado com o resultado líquido e 

o capital próprio das empresas. 

Primeiramente, o modelo foi executado no momento t para o valor contabilístico 

e resultados publicados de acordo com os PGAAP e as IFRS. A equação (1) permite 

investigar o valor relevante das informações contabilísticas contidas nos Relatórios e 

Contas das empresas. A partir da equação (2) foi examinado o efeito da divulgação de 

informação no momento t sobre o impacto futuro das IFRS. Esta equação foi estimada 

como se a informação total fosse divulgada no momento t.  

Para encontrar o valor relevante da diferença entre os PGAAP e as IFRS no 

período de transição foi utilizado um modelo de regressão semelhante ao de Harris e 

Muller III (1999). Na equação (3) o valor contabilístico do capital próprio de acordo 

com as IFRS IFRSBV  foi decomposto em dois componentes: o valor contabilístico do 

capital próprio segundo os PGAAP PGAAPBV  e a diferença entre o valor contabilístico 

do capital próprio segundo as IFRS e as normas locais PGAAPIFRSBV . Os resultados 

foram decompostos seguindo a mesma lógica.  

 

tj

PGAAP

tj

PGAAP

tjtj SHREBVMV ,3,2,10,     
(1) 

tj

IFRS

tj

IFRS

tjtj SHREBVMV ,3,2,10,     
(2) 
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tj

PGAAPIFRS

tj

PGAAP

tj

PGAAPIFRS

tj

PGAAP

tjtj

SHRE

EBVBVMV

,5,4

,3,2,10,

    

(3)
 

 

Tabela 1 – Descrição das variáveis das equações (1), (2) e (3) 

Variável Descrição 

tjMV ,  

Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses após o 

encerramento do exercício t; 

PGAAP

tjBV ,  

Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t, de 

acordo com os PGAAP; 

PGAAP

tjE ,  
Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com os PGAAP; 

IFRS

tjBV ,  

Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t, de 

acordo com as IFRS; 

IFRS

tjE ,  
Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com as IFRS; 

PGAAPIFRS

tjBV ,  

Diferença entre o valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final 

do exercício t, de acordo com as IFRS e os PGAAP; 

PGAAPIFRS

tjE ,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo 

com as IFRS e os PGAAP; 

tjSHR ,  Número de acções em circulação da empresa j no final do exercício t. 

 

Consistente com as sugestões de Barth e Kallapur (1996), as equações do valor 

de mercado foram estimadas com a correcção de White (1980) para a 

heterocedasticidade e incluem uma variável separada, o número de acções ordinárias em 

circulação SHR . O valor de mercado do capital próprio foi medido quatro meses após 

o encerramento do exercício económico para garantir que os documentos de prestação 

de contas anuais e a comunicação relativa aos impactos decorrentes da mudança de 

normativo contabilístico para as IFRS estavam disponíveis para os investidores. Um 

coeficiente positivo sobre a variável IFRSE  IFRSBV , bem como sobre as variáveis 

PGAAPIFRSBV  e PGAAPIFRSE  indicam que os resultados e/ou o valor contabilístico 

reflectem o valor relevante da informação. As especificações das equações (1) e (2) 

permitem verificar se os valores de mercado para os PGAAP e IFRS são diferentes, 

testando se os coeficientes para as variáveis dos PGAAP e das IFRS são igualmente 

diferentes. 
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De seguida, foram estimados modelos de regressão baseados nos valores de 

mercado no momento da divulgação total. Capkun et al. (2008) designam por 

divulgação total, a publicação das primeiras demonstrações financeiras segundo as IFRS 

juntamente com a informação comparativa do ano anterior de acordo com o mesmo 

normativo. A inclusão das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 

Dezembro de 2004, reexpressas de acordo com as IFRS, permite uma comparação 

directa dos valores divulgados segundo os dois normativos. No entanto, os resultados 

sob os PGAAP foram publicados no momento t, enquanto os comparativos sob as IFRS 

foram apenas publicados no momento t+1. Esta diferença é explicada pela 

decomposição dos valores contabilísticos e dos resultados da seguinte forma: 

 

1,31,21,101, tj

IFRS

tj

IFRS

tjtj SHREBVMV
    

(4) 

1,51,41,3,2,101, tj

IFRS

tj

IFRS

tj

IFRS

tj

IFRS

tjtj SHREBVEBVMV
 
(5) 

1,71,61,5

,4,3,2,101,

tj

IFRS

tj

IFRS

tj

PGAAPIFRS

tj

PGAAPIFRS

tj

PGAAP

tj

PGAAP

tjtj

SHREBV

EBVEBVMV

  

(6) 
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Tabela 2 – Descrição das variáveis das equações (4), (5) e (6) 

Variável Descrição 

1,tjMV
 

Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses após o 

encerramento do exercício t+1; 

IFRS

tjBV 1,  

Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t+1, 

de acordo com as IFRS; 

IFRS

tjE 1,  
Resultados da empresa j no final do exercício t+1, de acordo com as IFRS; 

1,tjSHR
 Número de acções em circulação da empresa j no final do exercício t+1; 

IFRS

tjBV ,  

Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t, de 

acordo com as IFRS; 

IFRS

tjE ,  
Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com as IFRS; 

IFRS

tjBV 1,  

Diferença entre valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do 

exercício t e t+1, de acordo com as IFRS; 

IFRS

tjE 1,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t e t+1, de 

acordo com as IFRS; 

PGAAP

tjBV ,  

Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t, de 

acordo com os PGAAP; 

PGAAP

tjE ,  
Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com os PGAAP; 

PGAAPIFRS

tjBV ,  

Diferença entre o valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final 

do exercício t, de acordo com as IFRS e os PGAAP; 

PGAAPIFRS

tjE ,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo 

com as IFRS e os PGAAP. 

 

As equações (4) e (5) examinam o valor relevante da informação financeira 

publicada sob as IFRS após a transição e o modelo de regressão (6) evidencia a 

decomposição do valor contabilístico e dos resultados sob as IFRS durante o período de 

transição e, as mudanças após a transição. 

No estudo foram ainda incluídos os modelos de retorno para mitigar em grande 

parte os problemas de escala e de heterocedasticidade. De acordo com Kothari e 

Zimmerman’s (1995), citado por Capkun et al. (2008), a utilização dos modelos de 

preços e retorno têm potencial para produzir provas mais convincentes. Assim, foram 

estimadas as regressões do modelo de retorno para testar o valor relevante das 
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divulgações parciais das IFRS. A disponibilidade de dados restringe o modelo para o 

seguinte: 

 

1,

,

2

1,

,

10,

tj

PGAAP

tj

tj

PGAAP

tj

tj
MV

E

MV

E
R

     (7) 

1,

,

3

1,

,

2

1,

,

10,

tj

PGAAP

tj

tj

PGAAPIFRS

tj

tj

PGAAP

tj

tj
MV

E

MV

E

MV

E
R

   (8) 

 

Tabela 3 – Descrição das variáveis das equações (7) e (8) 

Variável Descrição 

tjR ,  Retorno das acções (incluindo dividendos) da empresa j durante o ano t; 

PGAAP

tjE ,  
Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com os PGAAP; 

1,tjMV
 

Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses após o 

encerramento do exercício t-1; 

PGAAP

tjE ,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t-1 e t, de 

acordo com os PGAAP; 

PGAAPIFRS

tjE ,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo 

com as IFRS e os PGAAP. 

 

Não é possível decompor os resultados 
PGAAP

tjE ,  
como efectuado anteriormente 

para os modelos de valor de mercado, uma vez que as empresas não publicaram 

informação sobre a diferença entre 
IFRS

tjE ,  e 
PGAAP

tjE ,

PGAAPIFRS

tjE ,  que é necessária 

para completar o modelo. Assim, o impacto que a variável adicional poderia ter sobre os 

resultados é desconhecido. 

A forma dos modelos de retorno foi derivada dos modelos utilizados por Amir, 

Harris e Venuti (1993) e Barth e Clinch (1996) que investigaram o valor relevante da 

reconciliação dos GAAP nacionais para os US GAAP, bem como por Harris e Muller 

(1999) que investigaram o valor relevante da reconciliação dos resultados e do valor 

contabilístico de acordo com as IFRS e os US GAAP. 



17 
 

Para analisar a divulgação total das IFRS no final do período de transição foi 

estimado o modelo do valor relevante das IFRS para o ano fiscal anterior (Modelo 9). O 

impacto de todas as divulgações no período observado é capturado estimando um 

modelo com um retorno de 2 anos num período que começa oito meses antes do início 

da transição e termina 16 meses depois (quatro meses depois do final do segundo ano 

fiscal – Modelo 10).  

 

 
tj

IFRS

tj

tj

IFRS

tj

tj
MV

E

MV

E
R

,

1,

2

,

1,

101,

     

(9) 

1,

1,

4

1,

,

3

1,

,

2

1,

,

10,

tj

IFRS

tj

tj

PGAAP

tj

tj

PGAAPIFRS

tj

tj

PGAAP

tj

tj
MV

E

MV

E

MV

E

MV

E
R

  

(10) 

 

Tabela 4 – Descrição das variáveis das equações (9) e (10) 

Variável Descrição 

1,tjR
 Retorno das acções (incluindo dividendos) da empresa j durante o ano t+1; 

IFRS

tjE 1,  
Resultados da empresa j no final do exercício t+1, de acordo com as IFRS; 

tjMV ,  

Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses após o 

encerramento do exercício t; 

IFRS

tjE 1,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t e t+1, de 

acordo com as IFRS; 

tjR ,  Retorno das acções (incluindo dividendos) da empresa j durante o ano t; 

PGAAP

tjE ,  
Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com os PGAAP; 

1,tjMV
 

Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses após o 

encerramento do exercício t-1; 

PGAAPIFRS

tjE ,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo 

com as IFRS e os PGAAP; 

PGAAP

tjE ,  

Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t-1 e t, de 

acordo com os PGAAP. 
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5. Resultados 

 

5.1 Estatística Descritiva 

A Tabela 5 apresenta a estatística descritiva de todas as variáveis incluídas na 

análise. 

 

Tabela 5 – Estatística descritiva das variáveis 

Variável Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

PGAAP

tjBV ,  485.437.742 103.819.092 1.157.014.137 -10.773.693 6.401.714.000 

PGAAP

tjE ,  59.007.072 9.406.177 120.132.568 -19.953.377 500.125.395 

PGAAP

tjE ,
 26.251.037 5.806.436 53.902.928 -33.503.000 259.890.094 

IFRS

tjBV ,  416.509.919 109.305.267 773.168.917 -8.138.766 4.037.858.000 

IFRS

tjE ,  57.992.332 9.700.349 119.361.148 -18.113.560 597.134.252 

PGAAPIFRS

tjBV ,  -68.927.823 1.718.736 445.713.777 -2.363.856.000 422.805.948 

PGAAPIFRS

tjE ,  -1.014.740 1.486.184 72.493.251 -397.337.000 97.008.857 

IFRS

tjBV 1,
 479.263.451 117.255.735 907.558.454 -15.165.000 4.823.400.000 

IFRS

tjE 1,  97.021.584 8.209.096 212.130.240 -18.325.000 1.025.580.000 

IFRS

tjBV 1,  62.753.532 7.848.051 155.825.860 -68.990.776 785.542.000 

IFRS

tjE 1,  39.029.252 1.411.878 167.341.995 -22.775.313 982.765.000 

tjSHR ,  382.630.886 102.566.000 769.323.735 1.827.000 3.642.250.000 

1,tjSHR  362.080.457 115.605.000 709.016.231 2.500.000 3.639.275.000 

1,tjMV
 1.046.936.759 140.565.696 2.286.867.518 5.407.920 10.720.420.731 

tjMV ,  1.023.304.702 146.119.680 2.124.099.322 5.757.190 9.650.525.015 

1,tjMV  1.347.560.543 203.080.680 2.735.834.259 4.116.540 11.386.293.360 

tjR ,  0,12% 0,07% 0,16% -0,07% 0,76% 

1,tjR  0,05% 0,05% 0,12% -0,33% 0,39% 

Legenda: PGAAP

tjBV ,
= Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t, de acordo 

com os PGAAP; PGAAP

tjE ,
= Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com os PGAAP;
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PGAAP

tjE ,
= Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t-1 e t, de acordo com os 

PGAAP; IFRS

tjBV ,
= Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t, de acordo 

com as IFRS; IFRS

tjE ,
= Resultados da empresa j no final do exercício t, de acordo com as IFRS; PGAAPIFRS

tjBV ,

= Diferença entre o valor contabilístico do capital próprio da empresa j no final do exercício t, de acordo 

com as IFRS e os PGAAP; PGAAPIFRS

tjE ,
= Diferença entre os resultados da empresa j no final do exercício t, 

de acordo com as IFRS e os PGAAP;
 

IFRS

tjBV 1,
 = Valor contabilístico do capital próprio da empresa j no 

final do exercício t+1, de acordo com as IFRS; IFRS

tjE 1,
= Resultados da empresa j no final do exercício t+1, 

de acordo com as IFRS; IFRS

tjBV 1,
= Diferença entre valor contabilístico do capital próprio da empresa j no 

final do exercício t e t+1, de acordo com as IFRS; IFRS

tjE 1,
= Diferença entre os resultados da empresa j no 

final do exercício t e t+1, de acordo com as IFRS; 
tjSHR ,
= Número de acções em circulação da empresa j 

no final do exercício t; 
1,tjSHR = Número de acções em circulação da empresa j no final do exercício t+1; 

1,tjMV = Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses após o encerramento do 

exercício t-1; 
tjMV ,

= Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses após o 

encerramento do exercício t; 
1,tjMV = Valor de mercado do capital próprio da empresa j quatro meses 

após o encerramento do exercício t+1; 
tjR ,
= Retorno das acções (incluindo dividendos) da empresa j 

durante o ano t; 
1,tjR = Retorno das acções (incluindo dividendos) da empresa j durante o ano t+1. 

 

Em 2004, o valor médio do capital próprio de acordo com os PGAAP e o desvio 

padrão foram de, respectivamente, 485.437.742€ e 1.157.014.137€, o que revela uma 

grande dispersão dos dados observados. Aquando da aplicação do novo normativo, o 

valor médio diminuiu para 416.509.919€ e o desvio padrão para 773.168.917€. Este 

valor é bastante superior ao da mediana (109.305.267€), o que evidencia a não 

normalidade da distribuição. À semelhança da variável anterior, também podemos 

verificar uma elevada dispersão das observações, evidenciada nos valores intervalares. 

A partir do valor médio obtido para a variável 
PGAAPIFRS

tjBV ,  (-68.927.823€) verificamos 

que com a aplicação das IFRS as empresas reduziram os seus capitais próprios. 

 No ano de 2005, verificou-se um aumento do valor médio do capital próprio 

(479.263.451€), assim como do desvio padrão (907.558.454€). Este resultado evidencia 

uma maior dispersão face ao ano anterior.  

 Relativamente ao resultado líquido de acordo com os PGAAP 
PGAAP

tjE , , o valor 

médio (59.007.072€) e o desvio padrão (120.132.568€) revelam uma fraca 

homogeneidade comprovada pela elevada amplitude intervalar entre os valores mínimos 

e máximos do resultado líquido. A variável 
IFRS

tjE ,  demonstra uma elevada dispersão, 

como comprovam os valores da média (57.992.332€) e do desvio padrão 
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(119.361.148€). De salientar que, analisando em conjunto com a variável 
PGAAP

tjE , , não 

se registaram diferenças significativas nos valores obtidos. 

 O valor médio da diferença entre os resultados publicados de acordo com os 

IFRS e os PGAAP registou uma diferença negativa pouco significativa, no montante de 

1.014.740€. 

 Após a transição para as IFRS, verificou-se um valor médio positivo nas 

variáveis 
IFRS

tjBV 1,  e 
IFRS

tjE 1, . Isto significa que as empresas aumentaram o capital 

próprio e o resultado líquido. 

 O número de acções em circulação no ano de 2005 registou uma diminuição, 

embora pouco significativa, no valor médio e no desvio padrão, face ao ano anterior. 

 Durante o período em análise, o valor médio de mercado do capital próprio e o 

desvio padrão registaram uma ligeira diminuição quatro meses após o encerramento do 

exercício t, nos montantes de 23.632.057€ e 162.768.196€, respectivamente. Para a 

mesma variável, quatro meses após o encerramento do exercício t+1, registou-se uma 

elevada dispersão, como comprovam os valores da média (1.347.560.543€) e do desvio 

padrão (2.735.834.259€). À semelhança dos períodos anteriores, a elevada dispersão das 

observações também é evidenciada nos valores intervalares. 

 Por último, os valores obtidos para o retorno anual das acções evidenciam uma 

diminuição do valor médio e da dispersão dos dados observados. 

 

5.2 Análise dos Resultados 

Conforme descrito no capítulo 4, os modelos de valor de mercado e retorno 

foram utilizados para investigar o valor relevante dos valores contabilísticos e dos 

resultados durante e após o período de transição. Os resultados obtidos foram analisados 

com um nível de significância de 5% e os valores são apresentados com três casas 

decimais. 

A Tabela 6 apresenta os resultados referentes às regressões das equações (1), (2) 

e (3). 
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Tabela 6 – Valor relevante da divulgação parcial da informação preparada segundo as IFRS 

durante o período de transição 

Variável 
Equação 1 Equação 2 Equação 3 

Coeficientes p-value Coeficientes p-value Coeficientes p-value 

PGAAP

tjBV ,  0,570 0,005   1,451 0,001 

PGAAP

tjE ,  15,597 0,000   7,574 0,002 

IFRS

tjBV ,    2,413 0,000   

IFRS

tjE ,    8,447 0,000   

PGAAPIFRS

tjBV ,  
    13,788 0,000 

PGAAPIFRS

tjE ,  
    -0,944 0,116 

 

Como esperado e consistente com os estudos efectuados por Harris e Muller 

(1999) e Capkun et al. (2008), na equação (1), os coeficientes associados aos resultados 

PGAAPE  e ao valor contabilístico PGAAPBV  são ambos positivos e estatisticamente 

significativos. Este facto sugere que uma variação positiva no valor contabilístico do 

capital próprio e nos resultados está associada a um aumento do valor de mercado. A 

significância estatística evidencia o valor relevante da informação contabilística contida 

nos Relatórios e Contas das empresas estudadas durante o período de transição. 

 Os coeficientes associados ao valor contabilístico IFRSBV  e aos resultados 

IFRSE  publicados de acordo com as IFRS também são positivos e estatisticamente 

significativos. À semelhança da equação (1), uma variação positiva no valor 

contabilístico do capital próprio e nos resultados está associada a um aumento do valor 

de mercado. Estes resultados são consistentes com o estudo efectuado por Capkun et al. 

(2008). A publicação de uma quantidade limitada de informação (divulgação parcial) 

sobre as IFRS, imediatamente antes ou durante a transição (no período de tempo t), é 

relevante para o mercado.  

Os resultados da equação (3) sugerem que a divulgação parcial do impacto das 

IFRS não é relevante durante o período de transição. Os coeficientes associados aos 

resultados PGAAPE  e ao valor contabilístico PGAAPBV  segundo os PGAAP são 

positivos e estatisticamente relevantes na variação do valor de mercado das empresas. O 
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mesmo se verifica para o coeficiente associado à diferença entre os valores 

contabilísticos publicados de acordo com as IFRS e os PGAAP 
PGAAPIFRSBV . No 

entanto, o coeficiente associado à diferença entre os resultados publicados de acordo 

com as IFRS e os PGAAP 
PGAAPIFRSE

 
é negativo e estatisticamente insignificante. Ou 

seja, quanto maior for a diferença entre os resultados publicados segundo as IFRS e os 

PGAAP, menor será o valor de mercado das empresas.  

Relativamente à divulgação parcial, os resultados dos modelos de valor de 

mercado sugerem que o resultado líquido e o capital próprio determinados de acordo 

com os PGAAP e as IFRS, referentes ao ano de 2004, são informações contabilísticas 

relevantes na variação do valor de mercado das empresas estudadas. Igual relevância 

possui a reconciliação do capital próprio relatado segundo os PGAAP com o capital 

próprio segundo as IFRS. 

Os resultados referentes às equações (4), (5) e (6) são apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Valor relevante da divulgação total da informação preparada segundo as IFRS após 

o período de transição 

Variável 
Equação 4 Equação 5 Equação 6 

Coeficientes p-value Coeficientes p-value Coeficientes p-value 

IFRS

tjBV 1,  0,566 0,474     

IFRS

tjE 1,  11,448 0,000     

IFRS

tjBV ,    2,535 0,000   

IFRS

tjE ,    11,996 0,000   

IFRS

tjBV 1,    -4,518 0,011 -1,004 0,289 

IFRS

tjE 1,    7,435 0,006 -7,975 0,004 

PGAAP

tjBV ,      2,516 0,000 

PGAAP

tjE ,      11,823 0,000 

PGAAPIFRS

tjBV ,      0,254 0,587 

PGAAPIFRS

tjE ,      -2,731 0,559 
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Na equação (4), o coeficiente associado aos 
IFRSE  é positivo e maior que o 

coeficiente associado ao 
IFRSBV . Este facto sugere que uma variação positiva no valor 

contabilístico e nos resultados publicados de acordo com as IFRS está associada a um 

aumento do valor de mercado. No entanto, apenas os resultados são estatisticamente 

significativos e relevantes na explicação do valor de mercado das empresas constituintes 

da amostra. Estes resultados permitem concluir que as demonstrações financeiras 

elaboradas segundo as IFRS não acrescentam informações de valor relevante para os 

investidores. Os coeficientes da equação (5) também são estatisticamente significativos. 

Assim, concluímos que a informação financeira publicada segundo as IFRS é relevante 

após o período de transição. 

Apesar da sua significância estatística, o coeficiente associado à diferença entre 

o valor contabilístico do capital próprio publicado nos anos 2004 e 2005 segundo as 

IFRS 
IFRSBV  está inversamente relacionado com o valor de mercado das empresas. 

Por sua vez, os coeficientes associados ao valor contabilístico 
IFRSBV

 
e aos resultados 

IFRSE
 
publicados no ano de 2005 de acordo com as IFRS são positivos e o seu 

aumento reflecte-se de forma positiva no valor de mercado das empresas. O mesmo se 

verifica para o coeficiente associado à variação dos resultados 
IFRSE . Um aumento 

da diferença entre os resultados publicados nos anos de 2004 e 2005 está positivamente 

relacionado com o valor de mercado das empresas.  

Na equação (6), além do coeficiente associado à diferença entre os resultados 

publicados de acordo com as IFRS e os PGAAP 
PGAAPIFRSE , também os coeficientes 

associados à diferença dos resultados 
IFRSE

 
e do valor contabilístico do capital 

próprio
 

IFRSBV  publicados nos anos de 2004 e 2005 segundo as IFRS são negativos. 

Ou seja, quanto maior a diferença, menor será o valor de mercado das empresas. 

Embora a diferença entre os valores contabilísticos publicados de acordo com as 

IFRS e os PGAAP 
PGAAPIFRSBV

 
não seja estatisticamente significativa, os coeficientes 

associados aos resultados 
PGAAPE

 
e ao valor contabilístico

PGAAPBV  segundo os 

PGAAP são positivos e estatisticamente significativos. Isto significa que a reconciliação 

dos resultados e do valor contabilístico não é relevante para o mercado. 
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Em termos de divulgação total, os resultados dos modelos de valor de mercado 

sugerem, igualmente, que o resultado líquido e o capital próprio determinados de acordo 

com os PGAAP e as IFRS, referentes ao ano de 2004, são informações contabilísticas 

relevantes na variação do valor de mercado das empresas estudadas. No ano de 2005, 

apenas o resultado líquido publicado de acordo com as IFRS é relevante após o período 

de transição. Igual relevância possui a diferença entre os resultados publicados de 

acordo com as IFRS nos anos de 2004 e 2005. No entanto, não é possível concluir sobre 

o seu comportamento, uma vez que está positiva (equação 5) e negativamente (equação 

6) relacionado com o valor de mercado das empresas.  

 Na Tabela 8 são apresentados os resultados dos modelos de retorno (7) e (8). 

 

Tabela 8 – Valor relevante da divulgação parcial da informação preparada segundo as IFRS 

após o período de transição 

Variável 
Equação 7 Equação 8 

Coeficientes p-value Coeficientes p-value 

PGAAP

tjE ,  0,0003 0,577 0,0004 0,630 

PGAAP

tjE ,  -0,0003 0,799 -0,0003 0,799 

PGAAPIFRS

tjE ,    0,0005 0,945 

 

Os coeficientes associados aos resultados 
PGAAPE

 
e à diferença entre os 

resultados segundo as IFRS e os PGAAP 
PGAAPIFRSE

 
são ambos positivos. Isto sugere 

que uma variação positiva de ambos tem um impacto positivo no retorno das acções. O 

coeficiente associado à diferença entre os resultados publicados nos anos de 2004 e 

2005 de acordo com os PGAAP 
PGAAPE

 
é negativo. Ou seja, quanto maior for a 

diferença entre os resultados publicados segundo os PGAAP, menor será o retorno das 

acções das empresas.  

No entanto, nenhum dos coeficientes das equações (7) e (8) é estatisticamente 

significativo. Não obtivemos evidência estatística de que as divulgações parciais das 

IFRS após o período de transição são relevantes para o mercado. 
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Os resultados referentes às equações (9) e (10) são apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Valor relevante da divulgação total da informação preparada segundo as IFRS após 

o período de transição 

Variável 
Equação 9 Equação 10 

Coeficientes p-value Coeficientes p-value 

IFRS

tjE 1,  0,001 0,470   

IFRS

tjE 1,  0,004 0,002 -0,004 0,005 

PGAAP

tjE ,    -0,001 0,189 

PGAAPIFRS

tjE ,    0,005 0,507 

PGAAP

tjE ,    0,002 0,160 

 

O coeficiente associado aos resultados publicados segundo as IFRS 
IFRSE

 
é 

positivo e estatisticamente insignificante. Uma variação positiva nos resultados está 

associada a um aumento do retorno das acções. Embora o coeficiente associado à 

diferença entre os resultados publicados de acordo com as IFRS 
IFRSE

 
também seja 

positivo, ele é estatisticamente significativo. Ou seja, quanto maior for a diferença entre 

os resultados publicados segundo as IFRS, menor será o retorno das acções das 

empresas. Os resultados não são consistentes com o estudo efectuado por Capkun et al. 

(2008). A divulgação total das IFRS no final do período de transição não é relevante 

para o retorno das acções.  

Na equação (10), os coeficientes negativos associados aos resultados segundo os 

PGAAP 
PGAAPE  e à diferença entre os resultados publicados nos anos de 2004 e 2005 

de acordo com as IFRS 
IFRSE

 
sugerem que a sua variação positiva está associada a 

uma diminuição do retorno das acções. No entanto, apenas o último coeficiente é 

estatisticamente relevante para o retorno das acções das empresas.  

 Por último, os coeficientes associados à diferença entre os resultados sob as 

IFRS e os PGAAP 
PGAAPIFRSE

 
e à diferença entre os resultados publicados de acordo 
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com os PGAAP 
PGAAPE  são positivos e estatisticamente insignificantes. Isto significa 

que quanto maior for a diferença, maior será o retorno das acções. 

Relativamente aos modelos de retorno, apenas a divulgação total da diferença 

entre os resultados publicados de acordo com as IFRS nos anos de 2004 e 2005 é 

relevante para o retorno anual das acções. À semelhança do que se sucede nos modelos 

de valor de mercado, também não é possível concluir sobre o comportamento desta 

variável, uma vez que está positiva (equação 9) e negativamente (equação 10) 

relacionada com o retorno anual das acções das empresas estudadas. 

 

6. Conclusões 

 

Este estudo pretendeu identificar o impacto da transição obrigatória dos PGAAP 

para as IFRS na qualidade da informação financeira. Ao contrário de estudos anteriores, 

que analisaram a qualidade das demonstrações financeiras antes e depois da transição, 

analisámos o valor relevante do resultado líquido e do capital próprio durante e após o 

período de transição em duas vertentes: a divulgação parcial e a divulgação total da 

informação preparada segundo as IFRS. Para tal, utilizámos os modelos de valor de 

mercado e retorno aplicados por Capkun et al. (2008). 

Relativamente à divulgação parcial, os resultados sugerem que o resultado 

líquido e o capital próprio determinados de acordo com os PGAAP e as IFRS, referentes 

ao ano de 2004, são informações contabilísticas relevantes na variação do valor de 

mercado das empresas estudadas. Igual relevância possui a reconciliação do capital 

próprio relatado segundo os PGAAP com o capital próprio segundo as IFRS. 

Em termos de divulgação total, os resultados sugerem que o resultado líquido e o 

capital próprio determinados de acordo com os PGAAP e as IFRS, referentes ao ano de 

2004, são informações contabilísticas igualmente relevantes na variação do valor de 

mercado das empresas constituintes da amostra. Assim, concluímos que as 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, reexpressas 

de acordo com as IFRS acrescentam informação de valor relevante para os investidores. 
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Igual relevância possui o resultado líquido publicado de acordo com as IFRS no ano de 

2005. 

A reconciliação do capital próprio relatado segundo os PGAAP com o capital 

próprio segundo as IFRS não é relevante para o mercado após o período de transição. O 

mesmo se verifica para a reconciliação do resultado líquido determinado de acordo com 

os PGAAP e o resultado líquido determinado de acordo com as IFRS. Mas apesar da 

sua insignificância estatística, a reconciliação do capital próprio está positivamente 

relacionada com o valor de mercado das empresas, enquanto a reconciliação do 

resultado líquido está inversamente relacionada com o valor de mercado e 

positivamente relacionada com o retorno anual das acções das empresas. 

Por último, verificámos que a divulgação total da reconciliação do resultado 

líquido relatado segundo as IFRS nos anos de 2004 e 2005 é relevante e está associada 

ao valor de mercado e ao retorno anual das acções. No entanto, não foi possível concluir 

sobre o comportamento desta variável, uma vez que está positiva e negativamente 

relacionada com o valor de mercado e o retorno das acções das empresas. 

A principal limitação do nosso estudo foi o tamanho da amostra. Por isso, numa 

futura investigação este estudo poderia ser aplicado a uma amostra de maior dimensão. 

Não sendo possível aplicar a um maior universo português poderia ser utilizada uma 

amostra internacional para analisar se os impactos da adopção das normas 

internacionais foram diferentes nos países de code law relativamente aos de common 

law. 

Os estudos anteriores não analisaram a qualidade das demonstrações financeiras 

durante o período de transição. No nosso conhecimento, este é o primeiro estudo, 

contribuindo assim para a literatura que analisa o impacto da adopção das normas 

internacionais na relevância da informação contabilística em Portugal. 
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Anexo – Identificação das empresas constituintes da amostra 

Empresa 

Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A. 

Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. 

CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. 

Cofina, SGPS, S.A. 

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas – Cires, S.A. 

Compta – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. 

Corticeira Amorim, SGPS, S.A. 

EDP – Energias de Portugal, S.A. 

Estoril Sol, SGPS, S.A. 

Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, S.A. 

Gescartão, SGPS, S.A. 

Grupo Media Capital, SGPS, S.A. 

Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A. 

Ibersol, SGPS, S.A. 

Imobiliária Construtora Grão-Pará, S.A. 

Impresa, SGPS, S.A. 

Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 

Modelo Continente, SGPS, S.A. 

Mota-Engil, SGPS, S.A. 

Papelaria Fernandes – Indústria e Comércio, S.A. 

ParaRede, SGPS, S.A. 

Portucel – Empresa Produtora de Pasta de Papel, S.A. 

Portugal Telecom, SGPS, S.A. 

PT – Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. 

Reditus, SGPS, S.A. 

SAG GEST – Soluções Automóvel Globais, SGPS, S.A. 

Salvador Caetano – Indústrias Metalúrgicas e Veículos de Transporte, S.A. 

Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

Sociedade Comercial Orey Antunes, S.A. 

Sonae Industria, SGPS, S.A. 

Sonae, SGPS, S.A. 

Sumolis – Companhia Industrial de Frutas e Bebidas, S.A. 

Teixeira Duarte – Engenharia e Construções, S.A. 

Tertir – Terminais de Portugal, S.A. 

VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. 

 


