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1. RESUMO 

Um dos focos mais atacados nos dias de hoje é sobre a mensuração do valor 

justo, uma vez que pelo princípio do registro pelo valor original os bens são adquiridos e 

internados pelo valor de sua compra acrescidos de outros gastos até sua colocação em 

condições de gerar benefícios. Com isso muitas duvidas surgiram diante das mudanças 

causadas com o convergência entre a lei 6.404/76 e 11.638/07.  Quais métodos utilizar e quais 

os benefícios e impactos o valor o justo causa no resultado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A contabilidade Brasileira sofreu grande impacto com a criação da lei 

6.404/76, isto em meados da década de 70. O surgimento da lei se deu devido a grande 

influência por parte da escola norte americana, o Brasil até então não tinha uma lei específica 

para as sociedades anônimas, tornando sua contabilidade muitas vezes vulnerável a mercê de 

situações que colocariam em risco a exatidão dos dados apresentados. 

A intenção desta mudança foi adequar à economia brasileira com a 

economia internacional através da convergência das normas internacionais. O valor original 

ou custo histórico, depois de incorporados ao patrimônio pode sofrer alterações devido a 

diversos fatores. Um dos problemas enfrentados pelas empresas é justamente mensurar o seu 

patrimônio o mais próximo de sua realidade, isso em todos os aspectos, tanto nas contas do 

Ativo quanto de Passivo.  

 

3. OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo analisar as importâncias que o valor justo traz 

a mensuração e os impactos causados no balanço de forma positiva e negativa. Ainda têm 
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como premissa analisar os dados colhidos das pesquisas, quais empresas (por ramo e porte) 

utilizam essa técnica de mensuração e quais os impactos causados diante de um exercício e 

outro.  

 

4. METODOLOGIA 

O projeto em questão utiliza para a sua consecução a pesquisa qualitatina na 

modalidade bibliográfica. Para dar andamento no projeto foi utilizado meio de exploração de 

fontes bibliográficas (livros, teses, relatórios de pesquisas, CPCs) e a elaboração e análise de 

fichas de pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As dificuldades encontradas na escolha do método de mensuração são 

advindas do fato do valor justo não ser aplicado a todos os ativos e passivos, faltando 

homogeneidade de classificação. 

Existem também casos em que o valor inicial de alguns itens possa ser 

avaliado pelo valor de custo, mas também pelo valor justo, para exemplificar podemos citar o 

ativo intangível, quando este não existir no mercado deve ser avaliado pelo custo, entretanto 

quando houver existência de mercado ativo este será avaliado pelo valor justo.  

Os dois métodos de mensuração possuem vantagens e desvantagens 

enquanto que a mensuração pelo valor justo traz informações mais relevantes e tempestivas, 

que são baseadas mais subjetivamente fazendo com que os números apresentados sejam mais 

voláteis, a mensuração pelo valor original ou de custo histórico traz informações defasadas ao 

longo do tempo baseado em critérios mais objetivos e estatísticos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o momento do trabalho foi possível verificar que muitas empresas 

ainda não utilizam o valor justo e o que o assunto em questão ainda gera duvidas. 
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