Valor Contábil x Valor de Mercado
O valor de mercado de uma empresa é representado pela cotação das suas
ações em Bolsa, multiplicada pelo número total de ações que compõem seu
capital. Para o cálculo adequado do valor de mercado, deveriam ser
consideradas as cotações em Bolsa de cada tipo de ação (ordinárias e
preferenciais) e ponderadas pelas quantidades de cada tipo no capital da
empresa. Entretanto, na maioria dos casos, não há negócios com os dois
tipos em Bolsa, motivo pelo qual é frequente utilizar-se como referência a
cotação da ação mais líquida (com mais negócios em Bolsa) e efetuar a
multiplicação pelo número total de ações.
Valor contábil se refere ao valor dos recursos próprios de uma companhia
que aparecem no seu balanço. É o “valor de livros” ou patrimônio líquido de
uma empresa, que é também a diferença existente entre ativo total e
passivo exigível, ou seja:


Valor contábil = Ativo Total Contábil – Passivo Exigível Contábil = Patrimônio Líquido

O valor contábil pode ser entendido como um preço de referência, pois
alguns ajustes podem ser necessários. Esse preço de referência, a partir do
qual se negociará a empresa, deve considerar ainda a geração de valor
adicional da empresa e eventuais reservas. Assim, para uma empresa ser
negociada por um valor menor do que o seu valor contábil deve existir uma
expectativa real de ocorrência de prejuízos, a qual absorveria uma parte
considerável dos recursos próprios.
O valor patrimonial das empresas não é necessariamente próximo do valor
de mercado. Isto se deve basicamente ao fato de que os dados contábeis
são escriturais e podem conter defasagens em relação ao valor considerado
justo para a ação, que é um entendimento subjetivo e pode variar de
investidor para investidor. Os diferentes julgamentos de valor é que fazem,
afinal, o mercado funcionar, havendo sempre compradores e vendedores e
proporcionando liquidez para os ativos. É importante saber que a
contabilidade utiliza como parâmetro o conceito de valor econômico, e não
financeiro. Isto significa que os valores observados nos balanços não têm
relação direta com o valor efetivo de realização, o que é dado pelo
mercado.
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