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INTRODUÇÃO 

Com as mudanças cada vez mais ágeis no mercado, a valorização e desvalorização 

de bens ocorrem a cada dia. Percebendo estes novos comportamentos do mercado, 

empresários observaram que seus ativos e passivos poderiam ser reavaliados, em 

especial no momento da venda. A essa reavaliação das se o nome de Valor Justo 

ou Fair Value. 

A mensuração do valor justo é valida apenas para o período que foi realizado, pois 

deve levar em conta sua localização, condição, restrições para uso e fatores como o 

avanço tecnológico.  

Visando esta nova necessidade, o presente artigo demonstra esclarece não apenas 

o conceito de valor justo, mas também sua demonstração aplicado nas empresas 

listadas no Novo Mercado. 

 

OBJETIVOS 

Este artigo foi elaborado para auxiliar partes interessadas a conhecer mais afundo a 

função do valor justo, e como empresas de capital aberto, listadas no novo mercado, 

realizam sua mensuração em ativos imobilizada, amenizando os riscos de perda.  

 

METODOLOGIA 

Para a realização do artigo foi utilizada a pesquisa exploratória, que abrange a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. 

Através da pesquisa bibliográfica foi possível coletar, organizar e classificar as 

informações obtidas por meio de livros, revistas, sites e artigos científicos 

proporcionando as definições apresentadas. Para exemplificar os processos 

apresentados durante o artigo, e permitir uma experiência didática ao leitor, foi 

utilizado o estudo de caso, por meio de balanços divulgados por cinco (5) empresas 

brasileiras de capital aberto. Destacando as mudanças ocorridas nas demonstrações 

financeira das entidades pelo uso do ajuste a valor justo, analisando balanços e 



notas explicativas, realizando um comparativo destas demonstrações atuais e 

anteriores ao ajuste. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Nos termos do Pronunciamento Contábil 46 – MENSURAÇÃO DO VALOR JUSTO, 

também conhecido como Fair Value, valor justo é definido como o preço que seria 

recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo 

em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de 

mensuração. 

O melhor meio para se obter o valor justo de um item em condições normais é em 

seu mercado ativo, porem nem sempre é possível encontrar um ativo ou um passivo 

idêntico no mercado, assim surge a necessidade de ser feita uma avaliação. Nela 

deve ser observada as condições do bem assim como a precisão dos interessados 

na transação.  

Quando no momento da mensuração não existir um mercado principal, deve ser 

utilizado algo para se comparar que seja mais vantajoso, sempre observando o 

máximo de informações possíveis. No caso de haver mercado principal, aí sim deve 

ser utilizado o preço melhor avaliado, ainda que outro mercado esteja com um preço 

que se teria maior lucratividade. 
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