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POC 

CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA 

 

3.1 - Objectivos 

As demonstrações financeiras devem proporcionar informação acerca da posição 

financeira, das alterações desta e dos resultados das operações, para que sejam úteis a 

investidores, a credores e a outros utentes, a fim de investirem racionalmente, 

concederem crédito e tomarem outras decisões; contribuem assim para o funcionamento 

eficiente dos mercados de capitais. 

A informação deve ser compreensível aos que a desejem analisar e avaliar, ajudando-os a 

distinguir os utentes de recursos económicas que sejam eficientes dos que o não sejam, 

mostrando ainda os resultados pelo exercício da gerência e a responsabilidade pelos 

recursos que lhe foram confiados. 

Os destinatários da informação financeira são, mais especificamente, os seguintes: 

Investidores; 

Financiadores; 

Trabalhadores; 

Fornecedores e outros credores; 

Administração Pública; 

Público em geral. 

A responsabilidade pela preparação da informação financeira e pela sua apresentação é 

primordialmente das administrações. Isto não invalida que estas também não estejam 

interessadas nessa informação, apesar de terem acesso a informação adicional, que as 

ajude a executar e a cumprir as responsabilidades do planeamento e do controlo e de 

tomar decisões. 

Os utentes estarão tanto melhor habilitados a analisar a capacidade da empresa de gerar 

fundos, com oportunidade e razoável segurança, quanto melhor forem providos de 

informação que foque a posição financeira, os resultados das operações e as alterações 

naquela posição. 

3.2 - Características Qualitativas 

A qualidade essencial da informação proporcionada pelas demonstrações financeiras é a 

de que seja compreensível aos utentes, sendo a sua utilidade determinada pelas seguintes 

características: 

Relevância; 

Fiabilidade; 

Comparabilidade. 

Estas características, juntamente com conceitos, princípios e normas contabilísticas 

adequados, fazem que surjam demonstrações financeiras geralmente descritas como 

apresentando uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e do resultado 

das operações da empresa. 

3.2.1 - Relevância 
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A relevância é entendida como a qualidade que a informação tem de influenciar as 

decisões dos utentes, ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes e 

futuros ou a confirmar ou corrigir as suas avaliações. 

Não sendo a materialidade uma qualidade da informação financeira, determina, porém, o 

ponto a partir do qual a mesma passa a ser útil. Assim, a informação é de relevância 

material se a sua omissão ou erro forem susceptíveis de influenciar as decisões dos 

leitores com base nessa informação financeira. 

Por conseguinte, a relevância e a materialidade estão intimamente ligadas, porque ambas 

são definidas em função dos utentes ao tomarem decisões. No entanto, a relevância parte 

da natureza ou qualidade da informação, enquanto a materialidade depende da dimensão 

da mesma. 

A relevância da informação pode ser perdida se houver demoras no seu relato; por isso, a 

informação deve ser tempestivamente relatada. 

3.2.2 - Fiabilidade 

A fiabilidade é a qualidade que a informação tem de estar liberta de erros materiais e de 

juizos prévios, ao mostrar apropriadamente o que tem por finalidade apresentar ou se 

espera que razoavelmente represente, podendo, por conseguinte, dela depender os 

utentes. 

Para que a informação mostre apropriadamente as operações e outros acontecimentos que 

tenha por finalidade representar, é necessário que tais operações e acontecimentos sejam 

apresentados de acordo com a sua substância e realidade económica e não meramente 

com a sua forma legal, e para que seja fiável deve também e sobretudo ser neutra, ou seja, 

estar ausente de preconceitos. 

Deve ser obtida conjugação perfeita da relevância com a fiabilidade, a fim de que o uso 

da informação seja maximizado. 

3.2.3 - Comparabilidade 

A divulgação e a quantificação dos efeitos financeiros de operações e de outros 

acontecimentos devem ser registadas de forma consistente pela empresa e durante a sua 

vida, para identificarem tendências na sua posição financeira e nos resultados das suas 

operações. 

Por outro lado, as empresas devem adoptar a normalização, a fim de se conseguir 

comparabilidade entre elas. 

A necessidade de comparabilidade não deve confundir-se com a mera uniformídade e não 

pode tornar-se um impedimento à introdução de conceitos, princípios e normas 

contabilísticas aperfeiçoados. Também a empresa não deve permitir-se continuar a 

contabilizar da mesma maneira uma dada operação ou acontecimento se a política 

contabilística adoptada não se conformar com as características qualitativas da relevância 

e da fiabilidade, nem, tão-pouco, deixar de alterar as suas políticas contabilísticas quando 

existam alternativas relevantes e fiáveis. 

 


