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INTRODUÇÃO

A definição do justo valor evidencia algumas características es-
senciais, a saber:

1) Refere-se a ativos ou passivos específicos;

2) A mensuração assume que o ativo ou o passivo é transacionado 
num hipotético negócio, não se estando perante uma venda 
forçada ou uma liquidação;

3) As partes interessadas não se encontram relacionadas, isto é, 
são independentes.

O justo valor pode ser utilizado na mensuração inicial ou na 
mensuração subsequente.

A dualidade entre custo histórico e justo valor tem vindo a ter 
defensores dos dois critérios de mensuração. Os defensores do custo 
histórico argumentam com a objetividade, dado que se baseia no 
preço da aquisição. Os defensores do justo valor, pelo contrário, 
argumentam que o justo valor revela as condições atuais do mercado, 
proporcionando, desta forma, informação atempada e, provavel-
mente, mais transparente.

O relacionamento entre as áreas de contabilidade e avaliação 
de empresas foi reforçado com a introdução do novo referencial 
contabilístico (sistema de normalização contabilístico – SNC), 
baseado nas normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) 
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que se caracterizam, em termos gerais, por uma nova abertura às 
estimativas de valor na contabilidade.

Pretende-se com esta obra evidenciar as NCRF que indicam o 
critério do justo valor e, simultaneamente, apresentar as diversas 
metodologias para o cálculo deste, dando-se particular atenção às 
técnicas de avaliação baseadas no desconto dos fluxos de caixa.
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1. A PROBLEMÁTICA 
DO JUSTO VALOR

A estrutura conceptual (EC) refere com particular destaque o 
§ 1 “as demonstrações são, a maior parte das vezes, preparadas de 
acordo com o modelo de contabilidade baseado no custo histórico 
recuperável” – e o § 99 – “a base de mensuração geralmente adotada 
pelas entidades ao preparar as demonstrações financeiras é o custo 
histórico”, o que revelaria, aparentemente, a importância do custo 
histórico. No entanto, as restantes peças da estrutura normativa 
do SNC (nomeadamente as NCRF) introduzem o justo valor1 em 
variadas circunstâncias. De referir que a EC se limita a descrever 
diversas bases de mensuração, a saber: custo histórico2, custo 

1 - A estrutura conceptual, no seu § 98, define justo valor como a quantia pela qual um 
ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas 
a isso, numa transação em que não exista relacionamento entre elas.

A definição de justo valor evidencia algumas características essenciais:
1) O justo valor refere-se a ativos ou passivos específicos;
2) A mensuração pelo justo valor assume que o ativo ou passivo é trocado numa hipotética 

transação normal, não se estando perante uma venda forçada ou uma liquidação;
3) O justo valor pressupõe que a transação é realizada entre entidades independentes, isto 

é, entre entidades que não são parte relacionadas.

2 - EC, § 98 a) – O custo histórico implica que os ativos são registados pela quantia de 
caixa, ou equivalentes de caixa paga ou pelo justo valor da retribuição dada para os adqui-
rir no momento da sua aquisição. Os passivos são registados pela quantia dos proventos 
recebidos em troca da obrigação, ou, em algumas circunstâncias (por exemplo, impostos 
sobre o rendimento), pelas quantias de caixa, ou de equivalentes de caixa, que se espera que 
venham a ser pagas para satisfazer o passivo no decurso normal dos negócios
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corrente3, valor realizável (de liquidação)4, valor presente5 e justo 
valor, sem identificar os elementos aos quais podem ou devem ser 
aplicadas. Além disso, a EC também não clarifica a possibilidade, ou 
não, de se adotarem bases de mensuração distintas em circunstâncias 
diferentes para um mesmo elemento. Igualmente, a EC é também 
omissa no que se refere a questões de natureza mais técnica na 
determinação de cada um dos valores enunciados como bases de 
mensuração. Prevalece, assim, a ideia da flexibilidade, não só na 
possibilidade de aplicação de várias bases de mensuração a um mesmo 
elemento ou a elementos substancialmente idênticos, mas também 
na forma de determinação de cada um dos valores.

Para identificar os elementos que podem, ou devem, ser mensu-
rados pelo justo valor, é necessário recorrer às Normas Contabi-
lísticas e de Relato Financeiro (NCRF) ou, na sua fonte, às NIC/
IAS (Normas Internacionais de Contabilidade) nas quais surge o 
critério de mensuração pelo justo valor várias vezes como método 
primário, ou seja, única opção, e, outras vezes, como método alter-
nativo. Como consequência, vários ativos e passivos apresentam-se 
no balanço ao justo valor.

3 - EC, § 98 b) – Os ativos são registados pela quantia de caixa ou de equivalentes de caixa 
que teria de ser paga se os mesmos ou um ativo equivalente fosse correntemente adquirido. 
Os passivos são registados pela quantia não descontada de caixa, ou de equivalentes de 
caixa, que seria necessária para liquidar correntemente a obrigação.

4 - EC, § 98 c) – O valor realizável (de liquidação) implica que os ativos sejam registados 
pela quanta de caixa, ou equivalentes de caixa, que possa ser correntemente obtida ao 
vender o ativo numa alienação ordenada. Os passivos são escriturados pelos seus valores 
de liquidação, isto é, as quantias não descontadas de caixa ou equivalentes de caixa que se 
espera que sejam pagas para satisfazer os passivos no decurso normal do negócio. 

5 - EC, § 98 d) – Os ativos são escriturados pelo valor presente descontado dos futuros 
influxos líquidos de caixa que se espera que o item gere no decurso normal dos negócios. 
Os passivos são escriturados pelo valor presente descontado dos futuros exfluxos líquidos 
de caixa que se espera que sejam necessários para liquidar os passivos no decurso normal 
dos negócios. 
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1. a problemática do justo valor

Concretamente:

• A IRF3/NCRF14 (concentração de atividades empresariais) 
exige a utilização do método de compra, conforme refere o § 
14 da NCRF14 – “Todas as concentrações de atividades em-
presariais devem ser contabilizadas pela aplicação do método 
de compra”. O adquirente reconhece os ativos adquiridos e os 
passivos, bem como os passivos contingentes assumidos, pelo 
seu justo valor.

• A NIC16/NCRF7 (ativos fixos tangíveis) estabelece dois 
tratamentos subsequentemente ao reconhecimento inicial. A 
entidade pode mensurar quer utilizando o tratamento de refe-
rência (custo subtraído das depreciações acumuladas e perdas 
por imparidade) quer o tratamento alternativo (revalorização 
subtraída da depreciação subsequente). Refira-se que o §31 da 
NCRF7 afirma que “Após o reconhecimento como um ativo, 
um item do ativo fixo tangível cujo valor possa ser mensurado 
fiavelmente deve ser escriturado por uma quantia revalorizada, 
que é o seu valor à data de revalorização…”.

• A NIC38/NCRF6 (ativos intangíveis) estabelece um regime 
idêntico ao referido na NIC16, conforme o § 74 da NCRF6: 
“Após o reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser 
escriturado por uma quantia revalorizada, que seja o seu justo 
valor à data de revalorização menos qualquer amortização 
acumulada subsequente e quaisquer perdas por imparidade 
acumuladas subsequentes”. Para a finalidade de revalorizações 
o justo valor deve ser determinado com a referência a um 
mercado ativo.

• A NIC40/NCRF11 (propriedades de investimento) permite 
a uma entidade escolher entre o tratamento de referência 
(modelo do justo valor) e o tratamento alternativo (modelo 
de custo). Refira-se que, na ausência de preços correntes num 
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mercado ativo, a entidade considera a informação proveniente 
de uma série de fontes, nomeadamente, o § 48, alínea c), da 
NCRF11 – “Projeções de fluxos de caixa descontados, com 
base em estimativa fiável de futuros fluxos de caixa, suporta-
dos pelos termos de qualquer locação e de outros contratos 
existentes e (quando possível) por evidência externa, tal como 
rendas correntes de mercado de propriedades semelhantes 
no mesmo local e condição, e usando taxas de desconto que 
reflitam avaliações correntes de mercado quanto à incerteza 
na quantia e tempestividade dos fluxos de caixa”.

• A NIC41/NCRF17 (agricultura) considera que os ativos bio-
lógicos e os produtos agrícolas são inicialmente e subsequente-
mente reconhecidos ao justo valor menos custos estimados no 
ponto de venda, com as mudanças no justo valor consideradas 
em resultados, conforme dispõem os §§ 13 e 14 da NCRF17 
“Um ativo biológico deve ser mensurado no reconhecimento 
inicial e em cada data de balanço pelo seu justo valor menos 
custos estimados no ponto de venda…” e “O produto agrícola 
colhido dos ativos biológicos de uma entidade deve ser men-
surado pelo seu justo valor menos custos estimados no ponto 
de venda…”).

• A NIC39/NIC32/IRFS7/NCRF27 (instrumentos financei-
ros), no § 11 da NCRF27, refere: “Nos termos da presente 
norma, todos os ativos e passivos são mensurados, em cada 
data de relato, quer: a) ao custo ou custo amortizado menos 
qualquer perda por imparidade; ou b) ao justo valor com as 
alterações de justo valor a ser reconhecidas na demonstração 
de resultados”.

• A NIC36/NCRF12 (imparidade) estabelece o critério do valor 
recuperável que é definido como o mais elevado entre o valor 
realizável líquido e o seu valor de uso. Constituindo estes 
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critérios de mensuração medidas do justo valor. Assim, no § 
9 da NCRF12 é definida “quantia recuperável como a quantia 
mais alta entre o justo valor de um ativo ou de uma entidade 
geradora de caixa menos os custos de vender e o seu valor de 
uso”. Igualmente, no § 33, “se houver qualquer indicação de 
que um ativo possa estar em imparidade, a quantia recuperável 
do ativo individual deve ser estimada. Se não for possível esti-
mar a quantia recuperável do ativo individual, uma entidade 
deve determinar a quantia recuperável da unidade geradora de 
caixa à qual o ativo pertence”. Refira-se que se define unidade 
geradora de caixa como o mais pequeno grupo identificável 
de ativos que seja gerador de influxos de caixa e que seja em 
larga medida independente dos influxos de caixa de outros 
ativos ou grupos de ativos.
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Podemos, assim, resumir no quadro seguinte a mensuração pelo 
justo valor.

Quadro 1 – Ativos e passivos mensurados pelo justo valor

Ativos NCRF Mensuração subsequente6

Ativos 
intangíveis

6 Pelo modelo do custo ou modelo de revalorização (se 
tiver mercado ativo). O preço no mercado ativo deve 
estar disponível ao público.
O modelo de revalorização consiste em mensurar o 
ativo pelo justo valor à data de revalorização menos 
amortizações acumuladas e eventuais perdas por im-
paridade subsequente.

Ativos 
tangíveis

7 Pelo modelo do custo ou modelo de revalorização (se 
houver provas com base no mercado do justo valor).
Refira-se que o modelo de revalorização consiste em 
mensurar o ativo pelo justo valor à data da revaloriza-
ção menos depreciações acumuladas e eventuais perdas 
por imparidade subsequentes.
Deste modo, para os terrenos e edifícios o justo valor 
é determinado com base no mercado por avaliação 
realizada por avaliadores profissionais qualificados e 
independentes.
Para instalações e equipamentos o valor de mercado 
é determinado por avaliação

Ativos não cor-
rentes detidos 
para venda

8 Pelo menor entre o seu valor contabilístico e o justo 
valor menos os custos de vender

6 - A mensuração é entendida como o processo de determinar os valores monetários pelos 
quais os elementos das demonstrações financeiras devem ser reconhecidos no balanço e 
na demonstração dos resultados (EC, § 97). Realce-se que a adoção do justo valor no reco-
nhecimento inicial não deve ser considerada, uma vez que o justo valor tende a coincidir 
com o preço de transação e, consequentemente, com o custo histórico.
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Ativos NCRF Mensuração subsequente6

Propriedades de 
investimento

11 Pelo modelo de custo ou modelo de justo valor.
Se a entidade adotar o modelo de custo, as proprie-
dades de investimento são mensuradas pelo custo. A 
entidade deverá divulgar o justo valor das propriedades 
de investimento.
Se a entidade adotar o modelo do justo valor, as 
propriedades de investimento são mensuradas pelo 
justo valor.
A determinação de justo valor é determinado num 
mercado ativo de propriedades semelhantes no mesmo 
local e condição e sujeitas a locações e outros contratos, 
se existirem; ou valor estimado, atendendo a:
. preços correntes num mercado ativo de proprieda-

des de diferente natureza, condição ou localização 
ajustados para refletir essas diferenças;

. preços recentes de propriedades semelhantes em 
mercados menos ativos, com ajustamentos para re-
fletir quaisquer alterações nas condições económicas 
desde a data das transações que ocorreram a esses 
preços; e

. projeções de fluxos de caixa descontados com base 
em estimativas fiáveis de futuros fluxos de caixa.

Perdas por 
imparidade de 
ativos

12 Pela diferença entre o valor contabilístico e o valor 
recuperável.
O valor recuperável é o maior valor entre o justo valor 
menos os custos de vender e o valor de uso.
O justo valor é determinado pelo preço num acordo 
de venda vinculativo numa transação entre partes não 
relacionadas, ajustado pelos custos de vender, se existir 
acordo vinculativo. No caso de não existir acordo 
vinculativo e mercado ativo, pelo preço de mercado 
do ativo menos os custos com a alienação. No caso 
de não existir acordo vinculativo nem mercado ativo, 
pelo valor estimado com base na melhor informação 
disponível.

Ativos de 
exploração e 
avaliação

16 Pelo modelo do custo ou modelo de revalorização. No 
que toca à determinação do justo valor, não identifica. 
Remete para as NCRF 6 e 7.
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Ativos NCRF Mensuração subsequente6

Ativos 
biológicos

17 Pelo justo valor menos custos estimados no ponto de 
venda, exceto se o justo valor não puder ser fiavelmen-
te mensurado. Neste caso, a mensuração será efetuada 
pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e 
qualquer perda por imparidade acumulada.
O justo valor é determinado pelo preço cotado, se 
existir um mercado ativo. Se não existir mercado 
ativo, usar-se-á um ou mais dos seguintes indicadores:
a) o preço mais recente de transação no mercado;
b) os preços de mercado de ativos semelhantes ou
c) referências do setor.
Nas circunstâncias em que o preço de mercado não 
esteja disponível, usar-se-á o valor presente dos fluxos 
de caixa líquidos de um ativo, descontados a uma taxa 
pré-imposto determinada no mercado corrente.

Ativos finan-
ceiros que não 
sejam men-
surados pelo 
custo ou custo 
amortizado

27 As bases de determinação do justo valor radicam na co-
tação do mercado, quando ela exista, ou numa técnica 
de avaliação. Neste último caso, devem ser divulgados 
os pressupostos aplicados na determinação do justo 
valor para cada uma das classes de ativos financeiros.

Ativos afetos 
a fundos de 
pensões

28 Preço de mercado ou justo valor estimado, quando 
não estiver disponível preço de mercado.

Passivos finan-
ceiros que não 
sejam mensura-
dos pelo custo 
amortizado

27 As bases de determinação do justo valor radicam na co-
tação do mercado, quando ela exista, ou numa técnica 
de avaliação. Neste último caso, devem ser divulgados 
os pressupostos aplicados na determinação do justo 
valor para cada uma das classes de passivos financeiros.

Refira-se que, a nível da NCRF-PE (pequena entidade), as alusões 
ao justo valor são reduzidas, remetendo para as NCRF, casos dos 
ativos fixos tangíveis (remete para a NCRF7) e da imparidade de 
ativos (remete para a NCR12). No que toca aos ativos financeiros 
e passivos financeiros negociados em mercado líquido e regulamen-
tado, o justo valor é revelado pela cotação de mercado.
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1. a problemática do justo valor

Estamos perante situações que nem sempre são claras. Algumas 
normas identificam como é que as entidades devem determinar o 
justo valor. Porém, outras normas limitam-se a permitir ou obrigar 
a adoção do justo valor, sem esclarecer a sua forma de determina-
ção. Por outro lado, as normas nem sempre são coerentes. A título 
de exemplo, refira-se a exigência de os terrenos e edifícios terem 
mensurações diferentes. Assim, se o terreno ou edifício faz parte 
do ativo fixo tangível, a mensuração pelo modelo de revalorização 
implica a sujeição a uma avaliação externa (NCRF7), se, porventura, 
o mesmo terreno ou edifício for reconhecido como propriedade de 
investimento, não é exigível tal avaliação.

Verificamos, assim, que são vários os modelos de justo valor 
presente nas normas. Por outro lado, não existe qualquer indicação 
sobre a hierarquia de utilização das diversas formas de quantificar 
o justo valor. Foi o FASB7 que estabeleceu um modelo hierárquico 
de três níveis para a determinação do justo valor8, a saber:

7 - FASB, 2003, Proposed Statement of Financial Accounting Standards <Fair Value Mea-
surement>. O IASB, por seu turno, apresentou um discussion paper acerca desta temática 
– IASB, 2055, Discussion Paper, Measurement Bases for Financial Accounting – Measurements 
on Initial Recognition

8 - A Diretiva 2013/34/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 
no seu § 7, afirma que “o justo valor é determinado por referência a um dos seguintes valores:
a) No caso de instrumentos financeiros para o quais possa ser facilmente identificado um 

mercado fiável, o valor de mercado. Se não for possível identificar o valor de mercado 
de um instrumento mas possa ser identificado o valor de mercado dos seus componentes 
ou de um instrumento similar, o valor de mercado pode ser determinado a partir do 
valor dos seus componentes ou desse instrumento similar;

b) No caso de instrumentos financeiros para os quais não possa ser facilmente identificado 
um mercado fiável, um valor resultante de modelos e técnicas de avaliação geralmente 
aceites, desde que tais modelos e técnicas de avaliação assegurem uma aproximação 
razoável ao valor de mercado.

Realce-se como técnicas que podem ser utilizadas na avaliação de empresas / projetos 
contam-se, entre outos, o modelo de discounted cash flow (DCF), o modelo do economic 
value added (EVA), a avaliação por múltiplos de mercado. Nos capítulos seguintes abor-
daremos alguma destas técnicas.
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Esquema 1 – Níveis hierárquicos do justo valor

Nível 1 – preços de mercado

Nível  3 – múltiplas técnicas de avaliação

Nível 2 –preços de mercado de itens semelhantes

Enquanto a ótica associada aos níveis de mercado considera que 
os preços de mercado refletem as expectativas dos intervenientes do 
mesmo quanto às quantias, tempestividade e incerteza dos cash flows 
futuros relativos a ativos e passivos. A ótica associada às múltiplas 
técnicas de avaliação, designada por ótica da entidade, considera as 
expectativas e as preferências de risco do órgão de gestão dessa en-
tidade, podendo estas expectativas e preferências ser diferentes das 
do mercado. Neste modelo, refletem-se as expectativas de gestão 
suportadas nos fluxos de caixa estimados e nas taxas de atualiza-
ção utilizadas. Esta situação ocorre na NIC36 (correspondente à 
NCRF12: imparidade de ativos) e na NIC40 (correspondente à 
NCRF11: propriedades de investimento).

São óticas que podem conduzir a resultados diferentes.
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A ótica de mercado assenta na literatura financeira acerca dos pre-
ços e eficiência9 dos mercados (Cravo, 2009), em que o objetivo é o 

9 - A hipótese dos mercados eficientes (em inglês, efficient-market hypothesis, EMH) diz que 
os mercados financeiros são eficientes, ou seja, que as cotações dos ativos cotados (ações, 
obrigações, etc) refletem toda a informação conhecida. Como consequência, a hipótese dos 
mercados eficientes teoriza que é impossível bater consistentemente os mercados usando 
qualquer informação que o mercado já conheça, exceto pela sorte. A informação na hipó-
tese dos mercados eficientes é tudo o que possa afetar as cotações, que é desconhecido no 
presente e por isso aparece aleatoriamente no futuro. A hipótese dos mercados eficientes 
foi desenvolvida pelo professor Eugene Fama na Universidade de Chicago, e publicada 
na sua tese de doutoramento no início dos anos 60.
Dentro das categorias de eficiência, destacam-se a eficiência forte, semifraca e fraca:
A eficiência forte
• As cotações refletem toda a informação, pública e privada, e ninguém consegue obter 

retornos excessivos;
• Se existe alguma barreira à informação privada se tornar pública, por exemplo, com leis 

que limitem o inside trading, a forma forte de eficiência é impossível, exceto nos casos 
em que essas leis sejam universalmente ignoradas;

• Para confirmar a forma forte de eficiência, necessita de existir um mercado onde os 
investidores não consigam obter retornos excessivos consistentemente durante um 
período longo de tempo. Mesmo que alguns gestores sejam observados a bater consis-
tentemente o mercado, isso não significa que a forma forte seja falsa: com centenas de 
milhar de gestores no mundo inteiro, mesmo uma distribuição normal dos retornos (tal 
como prevista pela eficiência dos mercados) é esperado que produza algumas dúzias de 
gestores “estrela” (pela mera sorte).

A eficiência semiforte
• A forma semiforte de eficiência implica que as cotações se ajustam muito rapidamente 

a nova informação disponível publicamente, de tal forma a que não é possível obter 
retornos excessivos com base nessa informação;

• A forma semiforte implica que nem a análise fundamental nem a análise técnica conse-
guirão produzir retornos excessivos com fiabilidade;

• A forma semiforte indica que os ajustamentos a informação antes desconhecida devem 
ser instantâneos. Se, após a alteração inicial, se forma uma tendência, isso constituiria 
uma prova do falhanço da teoria.

• A forma semiforte também tem implícito que o mercado pode ser batido, com base em 
informação não-pública.

A eficiência fraca
• Retornos excessivos não são possíveis de obter com base em estratégias de investimento 

baseadas em cotações históricas do ativo;
• A análise técnica não será capaz de produzir retornos excessivos, embora algumas formas 

de análise fundamental ainda possam providenciar retornos excessivos;
• As cotações das ações não exibem autocorrelação, significando que não existem padrões 

nas cotações. Isto implica que as cotações são determinadas inteiramente por informação 
inesperada, e são por isso aleatórias. Ou seja, as cotações seguem um caminhar aleatório 
(random walk).
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de refletir contabilisticamente o preço que resultaria de um processo 
ativo e competitivo de mercado, pois este promove a convergência 
das diversas expectativas dos seus participantes individuais. Não é 
alheia a esta ótica a definição de mercado, entendido como um amplo 
conjunto de partes não relacionadas, dispostas, e com conhecimento, 
que desenvolvam um suficiente conjunto de transações, de forma a 
alcançar o preço de equilíbrio.

Na ótica da entidade, são considerados outros fatores que não 
estão contemplados no preço de mercado, e incluem-se pressupostos 
efetuados pelos órgãos de gestão da entidade. Nesta ótica refletem-se 
as expectativas da gestão sobre o desenvolvimento da entidade. Pode 
argumentar-se que os órgãos de gestão sabem mais do negócio do que 
o mercado em geral, além de que poderão ser responsabilizados pelo 
insucesso. No oposto, pode-se argumentar que o preço de mercado 
representa um processo aberto e ativo, pelo que este representaria 
o melhor indicador. No entanto, quando não existe nenhum preço 
de mercado ou este não é fiável10, o justo valor é estimado utilizando 
modelos ou técnicas de avaliação. Tais modelos devem ser consisten-
tes com o objetivo de estimar o justo valor e incorporar suposições 
que os participantes usariam sempre que possuam informação do 
mercado. Em termos conclusivos, pode afirmar-se que o cálculo do 
justo valor através de modelos de avaliação deve ser entendido, mais 
como um substituto do preço de mercado quando a informação 
baseada no mercado não está disponível ou não é fiável ou está mas 
a um custo excessivo. 

10 - A falta de liquidez do mercado pode constituir um entrave à fiabilidade. O preço de uma 
única transação não deve ser considerado como o seu justo valor, a menos que existam evidên-
cias de que tem as mesmas propriedades do valor de mercado. No § 8 da NCRF6, indicam-se 
as condições para que exista um mercado ativo, que devem ser cumpridas na totalidade: 
a) Os itens negociados no mercado são homogéneos;
b) Podem ser encontrados em qualquer momento compradores e vendedores dispostos a 

comprar e vender; e
c) Os preços estão disponíveis ao público.
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O relacionamento entre as áreas de contabilidade e avaliação de 
empresas foi reforçado com a introdução do novo referencial con-
tabilístico (sistema de normalização contabilístico – SNC), basea-
do nas normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) que se 
caracterizam, em termos gerais, por uma nova abertura às estima-
tivas de valor na contabilidade.

Pretende-se com esta obra evidenciar as NCRF que indicam o cri-
tério do justo valor e, simultaneamente, apresentar as diversas 
metodologias para o cálculo deste, dando-se particular atenção 
às técnicas de avaliação baseadas no desconto dos fluxos de caixa.
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