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Resumo
Neste artigo se discute o conceito de valor econômico e suas implicações para a

Contabilidade Gerencial. São expostos os problemas de identificação, mensuração e
informação, a partir da caracterização do valor econômico como subjetivo e variando,
mesmo para um único agente econômico, em função de suas expectativas e do momento em
que se encontre. Termina-se este artigo defendendo-se a relevância da informação
econômica que para ser eficaz, precisa não fugir da subjetividade; mas, antes, reconhecê-la
e incorporá-la em seus modelos de mensuração, através do uso dos custos de oportunidade.

Palavras-chave: Valor econômico, Informação, Contabilidade Gerencial,
Mensuração,
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1. Introdução
Na ciência econômica, é famoso o paradoxo relacionando valor e utilidade da água

e dos diamantes: como a água, sendo tão útil, tem um valor tão menor do que o dos

diamantes? Em economia, este paradoxo está resolvido. No entanto, a mensuração e a

comunicação do valor econômico pela Contabilidade formam um outro paradoxo: sendo o

valor econômico subjetivo, como seria possível medi-lo objetivamente?

Em Contabilidade, pode-se discutir a pertinência ou não da adoção do custo

histórico, do custo histórico corrigido, ou do custo de reposição, dentre outros critérios de

avaliação de um ativo, com as várias formas defendidas e criticadas com iguais

competência e paixão pelos diferentes organismos e teóricos da Ciência Contábil.

No entanto, sustenta-se neste artigo que a busca de objetividade na mensuração do

valor econômico de um ativo pode levar à adoção de critérios para atribuição de valores

que, muitas vezes, não expressam seu verdadeiro potencial de geração de benefícios para o

agente econômico que dele usufrui. A conseqüência é o aumento no risco de decisões

tomadas incorretamente.

O objetivo deste artigo é discutir a mensuração do valor econômico e sua

evidenciação pela Contabilidade, partindo-se de um aparente paradoxo, pois, diante do

princípio de que o valor econômico de um recurso, para um determinado agente econômico,

incorpora suas expectativas quanto ao futuro – expectativas que, em algum grau, estarão

incorretas – tem-se que a medida do valor econômico de um ativo poderia – em tese – ser

qualquer número, menos aquele registrado no balanço econômico de uma entidade, uma

vez que este se baseia em expectativas que jamais se confirmarão totalmente.

Por meio de exemplos numéricos, discute-se a subjetividade intrínseca ao conceito

de valor econômico e suas implicações para o processo decisório, concluindo-se pela

necessidade de que os Sistemas de Informações Contábeis Gerenciais reconheçam esta

subjetividade, como uma maneira de aumentar a sua eficácia.
2. Valor Econômico

Em primeiro lugar, parece razoável admitir que não pagaríamos mais por um

recurso do que o benefício que ele pode nos trazer. Ou seja, se um recurso pode nos gerar

um benefício de R$1.000,00, o máximo que pagaríamos por este recurso seria R$1.000,00.

Neste sentido, diz-se que o valor econômico deste recurso é R$1.000,00. Um bem que fosse

consumido em uma única vez teria o seu valor associado à melhor alternativa disponível

para sua aquisição, ou seja, o seu preço de mercado. Já um recurso, cujo consumo

acontecesse durante um lapso de tempo, ou em momentos sucessivos, corresponderia a um

fluxo de benefícios, na avaliação do qual devem ser utilizados não apenas os custos de

oportunidade referentes às alternativas disponíveis para aquisição dos seus serviços, mas

também custos de oportunidade financeiros, que permitam a identificação e a comparação

dos impactos de determinada distribuição cronológica de um fluxo de serviços com outra.
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Suponha-se um recurso capaz de gerar o fluxo de resultados constantes da tabela 1,

a seguir.

Período 1 2 3 4 5

Resultado $ 1000,00 $ 1000,00 $ 1000,00 $ 1000,00 $ 1000,00

Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa

Taxa de Oportunidade: 1% a. p. Valor Econômico: R$ 4.853,43

Tabela 1. Fluxos de resultados a serem obtidos de um recurso
Este ativo é estudado, considerando seu fluxo de resultados nominais na figura 1,

logo abaixo. Note-se que, tomado em seus valores nominais, este recurso econômico vale

R$5.000,00.

Fluxo Nom inal de Resultados - Ativo 
da T abela 1

R$ -
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 800,00

R$ 1.000,00
R$ 1.200,00

1 2 3 4 5

Período

V
al

o
r

Figura 1. Fluxo Nominal de Resultados - Ativo 1

Um outro agente econômico, dotado de diferentes oportunidades – alternativas de

ação – obteria números diferentes. Talvez ele tenha acesso a mercados diferentes, outras

tecnologias ou diferentes fontes de financiamento, dentre outras coisas. Para ele, o mesmo

recurso poderia agora gerar uma esperança de resultados como a apresentada na tabela 2.

Período 1 2 3 4 5

Resultado $ 1500,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 500,00 R$ 1200,00

Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa

Taxa de Oportunidade: 1% a. p. Valor Econômico: R$ 4.863,19

Tabela 2. Um outro agente econômico e o seu fluxo esperado de resultados

O ativo da tabela 2 tem o seu fluxo de resultados a valores nominais, conforme

apresentado na figura 2.
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Fluxo Nominal de Resultados - Ativo 
da Tabela 2

R$ -
R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00
R$ 2.000,00

1 2 3 4 5
Período

Valor

Figura 2. Fluxo Nominal de Resultados - Ativo Tabela 2

Suponha-se agora que os ativos das tabelas 1 e 2 representem alternativas de uso

para este ativo, disponível para um mesmo agente econômico. Deve-se reparar que a soma

dos resultados nominais apresentados pelo ativo corresponde ao mesmo valor nominal de

R$ 5.000,00, apresentado pela  alternativa anterior. No entanto, claramente, estas

alternativas não são idênticas. Qual delas deveria escolher um agente econômico que

buscasse maximizar seu resultado?

A distribuição cronológica destes fluxos de resultados é completamente diferente

para os ativos da tabela 1 e da tabela 2. No ativo da tabela 1 são recebidos 5 fluxos

uniformes de R$1.000,00. No ativo da tabela 2 são recebidos: um fluxo inicial de R$

1.500,00, dois fluxos de R$ 900,00, um fluxo de R$500,00 e um fluxo final de R$ 1.200,00.

Estes dois ativos, do ponto de vista de um investidor, representam alternativas econômicas

diferentes. Os R$500,00 recebidos a mais inicialmente no ativo da segunda tabela podem

ser aplicados, aumentando seu resultado. No entanto, os R$100,00 recebidos a menor nos

dois fluxos seguintes e os R$500,00, também recebidos a menor no penúltimo fluxo,

implicam a aplicação nestes períodos de valores menores do que os previstos, ou mesmo a

necessidade de captação de recursos, diminuindo o resultado. Uma vez que estas duas

situações configuram alternativas econômicas diferentes, é importante o estabelecimento de

modelos decisórios que nos permitam escolher a melhor dentre as duas.

Adota-se, neste artigo, a definição de Martins (1972) para um ativo, onde este é o

futuro resultado econômico que se espera obter de um agente. Assim, um ativo tangível ou

intangível que gere um fluxo de resultados futuros como o da tabela 1, teria um valor

econômico de aproximadamente R$ 4.853,43, supondo-se uma taxa de oportunidade de 1%

ao período.

Esta tabela implica a existência de um bem ou direito, cujo valor presente são os

R$ 4.853,43 citados acima. Este valor é uma função do fluxo de resultados previstos, ou
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seja, depende de que o número de fluxos de resultados seja efetivamente cinco, de que o

valor do resultado em cada período seja realmente R$ 1.000,00 e, finalmente, de que a taxa

de juros de oportunidade seja efetivamente de 1% ao período, conforme esperado.

Quando o valor do dinheiro no tempo é considerado, o gráfico do fluxo de

resultados assume a conformação exposta na figura 3.

Valor Presente do Fluxo de 
Resultados - Ativo da Tabela 1

R$ 920,00

R$ 940,00

R$ 960,00

R$ 980,00

R$ 1.000,00

1 2 3 4 5

Período

V
al

o
r

Figura 3. Fluxo de Resultados a Valor Presente - Ativo 1

3. Decisão, Valor Econômico e Expectativas
Note-se a existência da noção de que, quanto melhor o agente econômico se

conhecer e à sua realidade, menores serão as divergências entre os resultados medidos

conforme suas expectativas e aqueles efetivamente realizados, medidos ex-post.

Isto é importante, uma vez que o recurso é adquirido em T0 – momento da decisão

– para uso nos períodos seguintes. Ou seja, existe a expectativa de se usufruírem os

benefícios esperados nos períodos pré-determinados. Para que o recurso traga os frutos

necessários, estas expectativas devem ser alcançadas.

Considerando-se o valor do dinheiro no tempo – os custos de oportunidade

financeiros –, podem-se comparar as alternativas de datas para a disponibilidade dos

recursos econômicos. Para um melhor entendimento desta questão, deve-se comparar o

gráfico acima com a figura 4, a seguir, que considera os fluxos de resultados em termos de

seu valor presente.
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Fluxo de Resultados - Valor 
Presente - Ativo da Tabela 2

R$ -

R$ 500,00

R$ 1.000,00

R$ 1.500,00

R$ 2.000,00

1 2 3 4 5
Período
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s

Figura 4. Fluxo de Resultados a Valor Presente – Ativo da Tabela 2

Note-se que esta avaliação pode estar sendo feita por qualquer agente econômico.

Um indivíduo faz esta avaliação, por exemplo, ao decidir-se por um determinado

investimento, seja um imóvel, ações ou outra coisa qualquer. Ele tem uma esperança de

retorno que usa para atribuir valor às diferentes alternativas, moldando a sua escolha. A

confirmação ou não de suas expectativas pode significar a diferença entre uma nova casa,

um novo carro e viagens, ou dívidas, venda de ativos e divórcio.

No momento T0 (ex-ante) em que se faz uma avaliação, o que se deseja é

reconhecer os benefícios que um recurso poderia gerar, para atribuir-lhe valor,

possibilitando a escolha de alternativas disponíveis.

Caso este fluxo mude de alguma maneira, por exemplo, como na tabela 3,

mudando-se o valor dos resultados esperados, muda-se o valor econômico deste ativo, para

o agente econômico que dele usufrui.

Período 1 2 3 4 5

Resultado R$ 1200,00 R$ 1200,00 R$ 1200,00 R$ 1200,00 R$ 1200,00

Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa

Taxa de Oportunidade: 1% ao período Valor Econômico: R$ 5.824,12
Tabela 3. O novo valor econômico, alterando-se o resultado esperado em cada período

Este ativo que, na situação anterior, foi avaliado em R$ 4.853,43, agora valeria R$

5.824,12. Da mesma forma, caso o número de períodos ou taxa se modificasse, o valor

deste ativo também se modificaria. Como nas tabelas 4 e 5 a seguir.
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Período 1 2 3 4 5

Resultado R$ 1000,00 R$ 1000,00 R$ 1000,00 R$ 1000,00 R$ 1000,00

Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa

Nova Taxa: 2% ao período Novo valor econômico: 4.713,46
Tabela 4 . O novo valor econômico, alterando-se a taxa de juros

Período 1 2 3 4

Resultado R$ 1000,00 R$ 1000,00 R$ 1000,00 R$ 1000,00

Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa

Taxa: 1% ao período Novo valor econômico: 3.901,97
Tabela 5. O novo valor econômico, alterando-se o número esperado de fluxos de resultado

Como ao ser humano não foi dado o poder de prever o futuro, segue-se que

sempre, em algum grau, suas expectativas não serão confirmadas.

E como o valor econômico registrado ex-ante o é com base nestas expectativas,

existe uma grande probabilidade de ele não ser igual ao valor que gerará ao longo de sua

vida econômica. No entanto, no momento inicial (T0 – ex-ante), este é o seu valor

econômico, que na sua vida econômica se tornará qualquer número, menos este registrado

em T0.

Por exemplo, ao final do período T1, pode-se ter configurado a situação exposta na

tabela 6 para o ativo da tabela 1.

Período 1 2 3 4 5

Valor do

Benefício

Esperado

R$ 1.000,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00

Recebidos Expectativa Expectativa Expectativa Expectativa

Taxa de Oportunidade: 1% ao período Valor Econômico ao Final de T1: R$

5.682,36
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Tabela 6. O Resultado ex- post (final do período 1) - Ativo da tabela 1

Em algumas situações, a probabilidade de desvios será menor, como no caso de

um contrato que configure claramente as obrigações e os direitos – especificando prazos,

valores, taxas. Em outras situações, a ocorrência de desvios entre aquilo que foi previsto e o

que de fato se realizou será mais provável – como no caso de um ativo intangível, por

exemplo uma marca ou uma nova tecnologia. Contudo, em ambas as situações o risco

existirá e, com ele, a necessidade de ajustes entre o resultado medido ex-ante e o resultado

realizado – ex-post –, pois se lida com expectativas.

Examinando-se com mais atenção esta situação, nota-se que o fluxo de cinco

resultados de R$1.000,00, no momento T0 ainda não aconteceu. Este fluxo de resultados

corresponde a uma expectativa do gestor – tomador de decisão – sobre o potencial de gerar

resultados deste ativo. O mesmo acontece com o número de fluxos de resultados. Mesmo se

baseando em sólidas avaliações de mercado, estudos de engenharia (ativos tangíveis), as

previsões podem não se confirmar. O número de fluxos de resultados pode ser em número

maior ou menor do que o esperado; a taxa de juros utilizada para o desconto pode mudar

com a passagem do tempo; e mesmo a expectativa sobre o valor nominal dos fluxos de

resultados pode se mostrar incorreta.

Estas constatações costumam desagradar profundamente àquelas pessoas desejosas

de uma objetividade que a ciência moderna encarregou-se de relativizar na Física, nas

Ciências Sociais e, dentro destas, na Contabilidade.

Não sendo a Contabilidade uma ciência exata, mais ainda está sujeita a este

fenômeno. A realidade que busca expressar numericamente insere-se num contexto social e,

portanto, a informação contábil é uma aproximação desta realidade, sujeita às próprias

percepções humanas – tanto do agente econômico tomador da decisão, quanto do próprio

contador.
4. A Subjetividade do Valor Econômico

O valor econômico é subjetivo, o que significa que ele depende do sujeito. Cada

agente econômico tem sua esfera de atuação, seus mercados, seu nível de acesso à

informação, poder. Cada agente econômico tem, portanto, seu custo de oportunidade

específico para uma determinada alternativa. Neste contexto, um ativo terá diferentes

valores econômicos, dependendo do agente econômico que dele se beneficie.

Para que uma decisão seja eficaz, ela deve contemplar estas oportunidades

específicas de cada agente – o valor econômico específico que uma dada alternativa tenha

para ele e apenas para ele.

Por exemplo, no filme Other People’s Money (Em português: “Com o dinheiro dos

outros” - comédia com Danny DeVito), uma empresa de cabos estava para ser fechada; seu
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produto não tinha mais valor para os sócios atuais, que viam, dia a dia, seus mercados

encolherem. A empresa é salva quando chegam novos agentes econômicos dispondo de

tecnologia diferenciada, que possibilitaria colocar os produtos da empresa em novos

mercados, com lucro. O modelo de decisão dos compradores permitiu-lhes reconhecer o

valor econômico que esta aquisição teria para eles – em função de suas oportunidades

específicas. Valor econômico diferente daquele que a empresa teria nas mãos dos antigos

donos – também em função de suas alternativas específicas. O modelo de decisão dos

compradores foi capaz de mostrar-lhes o lucro que teriam na compra. E é assim que deve

ser.

Para que seja possível o reconhecimento e o aproveitamento das oportunidades –

que mudam de acordo com o agente econômico (o que é oportunidade para um pode ser

ameaça para um outro) – deve-se lidar com a realidade específica de cada agente – seus

custos de oportunidade e expectativas.

Têm-se expectativas sobre o presente e sobre o futuro. É claro que entre os

acontecimentos e as expectativas alimentadas sempre existirá uma diferença. Pode-se ter

uma razoável segurança de que assim o é, pois o ser humano, em suas decisões, lida com o

risco e a incerteza.

Então, antes de se registrar um número determinado como  expressão da medida

do valor econômico de um recurso, existe a possibilidade de se obter uma mensuração

correta deste valor.  O fato de nunca ter havido um acerto de 100% em relação às

expectativas sobre o futuro não prova a impossibilidade de a próxima previsão ser correta

em 100%. Teoricamente, pode-se efetivamente acertar – chegar-se a um conjunto de

suposições corretas sobre os fluxos de resultados a serem obtidos.

No entanto, após o registro do valor econômico, ocorrem fenômenos interessantes.

No mínimo, a passagem do tempo gerando mudanças no ambiente, agente econômico e nas

suas expectativas.  Não se trata de dizer se as expectativas usadas para evidência e

comunicação do valor econômico no balanço gerencial estavam corretas no momento

inicial ou não. Tal questão não pode ser respondida. Nem existe a possibilidade de se voltar

no tempo para que se mudem as expectativas iniciais. Como forçosamente algum ajuste

corretivo será necessário em qualquer um dos elementos utilizados para a mensuração do

valor econômico, segue que a seu respeito só se pode ter certeza de uma coisa: ele pode ser

qualquer número, menos, é claro, aquele que foi inicialmente comunicado no balanço

econômico.

Este erro aumenta de forma inversamente proporcional ao grau de exatidão

desejado nesta medida. Quanto mais casas decimais desejarmos, mais provável será o erro.

Esta não é uma razão para se abandonar a decisão tomada com base no valor e no

resultado econômico das alternativas. Esta é a natureza física das coisas. Ao contrário, para
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que se tomem decisões eficazes, deve-se conhecer esta realidade e respeitá-la –

incorporando-a nos modelos decisórios. O valor econômico de um ativo jamais será uma

medida objetiva, tendo em vista que não é intrínseco ao objeto avaliado, dependendo antes

das expectativas do sujeito que usufrua dos benefícios deste recurso.

Decisões tomadas com base em expectativas estão sujeitas a erro, não são

objetivas, conforme representa a figura 4. E não o são de duas formas: (a) São subjetivas no

sentido que se referem a um sujeito – agente econômico – particular, com seu leque próprio

de alternativas gerado pelo seu capital, tecnologia, expertise administrativa, informação,

poder etc; (b) São também subjetivas no sentido que são avaliadas por um sujeito específico

– com seu repertório próprio de emoções, conhecimento, experiência, interpretações etc. No

entanto, não existe escolha disponível. Pois toda decisão é tomada num momento anterior à

ação e envolve expectativas sobre um momento futuro – mesmo que este momento futuro

ocorra logo após a escolha.

D

esta

maneir

a, toda escolha de alternativas é feita com base em expectativas sobre um

futuro provável, que pode não se realizar. Mesmo não fazer nada é uma

decisão – sustentada pelas crenças na eficácia desta atitude. Mesmo no frio,

racional e objetivo mundo dos negócios, é nesse contexto que as decisões

são tomadas.

Na figura 5, apresenta-se uma síntese das idéias discutidas neste

trabalho:

PASSADO

DETERMINADO

PRESENTE FUTURO

INDETERMINADO

Tempo

AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS
(JÁ DECIDIDO)

CONSEQÜÊNCIAS
DAS ESCOLHAS
PASSADAS

PREPARAÇÃO DO
FUTURO
DECISÕES

POSSIBILIDADES
FRUTO DAS
ESCOLHAS DO
PRESENTE

INDETERMINADO
RISCO

Figura 4. As decisões são tomadas  visando ao futuro.
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(a) O valor econômico incorpora expectativas;

(b) Cada agente econômico tem suas expectativas próprias – pela sua realidade particular;

(c) Logo, um recurso econômico tem um valor econômico diferente para cada agente econômico;

(d) O valor econômico pode ser medido em vários momentos – antes e depois da vida econômica do
ativo, no começo e no fim de um período;

(e) Pela existência do risco e da incerteza, as expectativas possuídas no momento da decisão,
provavelmente, estarão incorretas em algum grau;

(f) Desta forma, o valor econômico gerado pelo ativo em sua vida econômica, provavelmente, será
diferente daquele medido em T0, data de sua aquisição;

(g) No entanto, em T0, o valor econômico medido com todas estas imperfeições é o valor econômico
do recurso para aquele determinado agente (pois o seu é um problema de escolha – deve escolher
a melhor alternativa dentre as várias disponíveis);

(h) O valor econômico medido em T0 surge das expectativas sobre os resultados que o ativo gerará
em sua vida econômica, que podem não se confirmar;

(i) O resultado econômico, medido ex-ante, precisa ser acompanhado, buscando garantir o acerto da
decisão de manutenção do ativo (qualquer que seja ele) ou de sua baixa.

Figura 5. Síntese das idéias apresentadas
5. Conclusão

Um ativo econômico tem um valor ex-ante e um valor ex-post - diferentes entre si

e para agentes econômicos diversos. Daí decorre a necessidade de acompanhamento,

buscando a otimização do resultado, com sua manutenção ou baixa, conforme as

expectativas sejam confirmadas ou não, e novos cenários se configurem.

De acordo com a figura 4, exposta anteriormente, pode-se afirmar que o presente é

o momento onde se vivem as conseqüências das decisões passadas e se prepara a qualidade

dos momentos futuros em que viveremos.

Quando a certeza diminui, o valor do planejamento aumenta. O futuro é tudo o que

ainda está por vir, e o presente é o lugar para decidir sobre ele. O uso do custo de

oportunidade financeiro, para descontar os fluxos futuros de resultados, é crucial nesse

processo decisório, possibilitando a otimização na utilização dos recursos entre as diversas

alternativas de consumo e investimento.

No âmbito de determinada organização, onde o gestor é o responsável pelas

decisões econômicas, a alternativa desprezada em favor de usar o recurso no futuro é a de

usar o recurso agora, usufruindo seus benefícios – utilidade, renda – no momento atual.

Existe um custo de oportunidade referente ao valor dos serviços e outro pelo tempo –

financeiro.
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A avaliação econômica é a mais útil e, simultaneamente, a mais efêmera, por ser a

mais subjetiva, variando o valor econômico de um ativo, de uma alternativa, de acordo com

cada tomador de decisão e, até mesmo, para um mesmo tomador de decisão, de acordo com

cada momento no tempo, ou circunstância vivida por ele.

A informação do valor comunicada pela Contabilidade, nesse caso, torna-se mais

relevante, por estar de acordo com as alternativas reais existentes para o tomador de decisão

e também com os seus valores mais amplos, que moldam todas as suas preferências e,

conseqüentemente, os valores econômicos que empresta às diferentes alternativas.
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