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RESUMO 

Como a obrigatoriedade da adoção do CPC 29 – Ativos Biológicos pelas empresas em sua  

demonstrações financeiras aconteceu em 2010 no Brasil,  essa pesquisa teve o objetivo de 

analisar se a evidenciação contábil dos ativos biológicos frente as exigências estabelecidas 

pelo  Pronunciamento Técnico CPC 29 (IAS 41) para companhias abertas do setor do 

agronegócio estão sendo abordadas de forma correta e completa. Desta forma, trata-se de uma 

pesquisa descritiva, com análise documental em relatórios financeiros de empresas do setor de 

agronegócio da BM&FBovespa e abordagem qualitativa. Foi constatado que muitas empresas 

estão mesurando o ativo biológico em suas demonstrações, mas nem todas o evidencia de 

forma completa. E ainda, como a pesquisa foi feita em empresas do setor de agricultura, 

carnes e derivados, açúcar/álcool e alimentos diversos listados pela BM&FBOVESPA, 

verificou-se que algumas empresas desses segmentos não apresentam nenhum ativo biológico 

em suas demonstrações, pois o considera como matéria prima e o mesmo é adquirido de 

fornecedores. Portanto, percebeu-se um nível médio de 53% de adequação a totalidade de 

exigências do Pronunciamento Técnico CPC 29 as empresas analisadas deste setor, indicando 

que ainda faltam nas informações contábeis-financeiras a verificabilidade dos ativos 

biológicos. 
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1  INTRODUÇÃO 

 Responsável por dispor de quase 13% de toda a água doce disponível no Planeta, 

além de um clima diversificado com chuvas regulares e energia solar abundante, o Brasil tem 

388 milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 

milhões ainda não foram explorados. O agronegócio brasileiro, além de moderno, eficiente e 

competitivo, é uma atividade próspera, segura e rentável, sendo uma das principais 

locomotivas da economia brasileira (BRASIL, 2005). 

 A partir do exposto anteriormente, é possível perceber a necessidade e finalidade da 

implantação das normas internacionais de contabilidade no mundo. Em busca de atender as 

exigências IFRS, foi criado no Brasil o Comitê de Pronunciamentos Contábeis de acordo com 

a Resolução do CFC nº 1055/05. Esse comitê tem como objetivo o preparo e a emissão de 

pronunciamentos técnicos sobre procedimentos contábeis e a divulgação de informações 

dessa natureza, baseada nas normas IAS/IFRS, com a finalidade de centralização e de 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da 

contabilidade brasileira aos padrões internacionais. 

Na busca por entender e analisar a forma de mensuração dos ativos biológicos, esse 

trabalho tem como tema a elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com o 

Pronunciamento Contábil CPC 29 (IAS 41) para as sociedades de capital aberto no Brasil. 

Esse Pronunciamento trata especificamente dos ativos biológicos e de suas particularidades. 

Para Azevedo (2014) esse tipo de ativo é representado por um animal vivo ou uma planta viva 

que produz o produto agrícola.    

Fioravante et al. (2010) chamam a atenção para a necessidade de um tratamento 

contábil diferenciado aos ativos biológicos, devido ao fato de os demais tipos de ativo não 

passarem por transformações biológicas, e a insegurança de valores que eles representam 

quando comparados com outros ativos.  

Além de ser um tema atual devido às mudanças evidenciadas após a implementação 

das IFRS, é também de grande influência para empresas brasileiras, “considerando que o setor 

do agronegócio no Brasil é o maior do mundo, tem sido grande o impacto na nossa economia 

em função desta nova modalidade de processo contábil”. (MARION, 2012, p.33).  

Com o intuito de verificar a aplicação dos objetivos, expostos anteriormente, esse 

trabalho tem o seguinte problema de pesquisa: As sociedades de capital aberto do ramo 

agropecuário no Brasil estão aplicando adequadamente em suas demonstrações contábeis os 

procedimentos do CPC 29, em conformidade com as normas internacionais de contabilidade 

para reconhecimento, mensuração  divulgação dos ativos biológicos?   

O tema abordado nesse trabalho é pouco explorado em pesquisas acadêmicas no Brasil 

e no âmbito internacional. Mas, segundo Borges (2007) o agronegócio do Brasil é o maior do 

mundo, é uma atividade próspera, segura e rentável para a economia brasileira. E é por esse 

dentre outros motivos, que necessita de profissionais capacitados para desenvolvê-la e em 

especial, o profissional contador para mensurar e evidenciar os impactos financeiros e 

econômicos.  

            Siqueira (2013) ressalta a importância desse tema para os profissionais da 

contabilidade e defende a ideia de que os profissionais brasileiros estão entre os que mais 

podem contribuir com a comunidade internacional em modelos de avaliação de ativos 

biológicos, devido ao fato de o Brasil ter tendência natural na exploração de dos mesmos e 

por ter vários segmentos no ramo do agronegócio em pleno desenvolvimento. O autor ressalta 

ainda alguns tipos de ativos biológicos que o país é líder de produção como: soja, laranja, 

produção de carnes, leites, cana de açúcar, dentre outros.   

Com as mudanças advindas da implantação das IFRS (International Financial 

Reporting Standard) foi uma boa oportunidade para as empresas em termos de 

competitividade no mercado externo, pois a mensuração contábil se tornou um padrão no 



 

mundo. Portanto, entender e avaliar as formas de adequação do CPC 29 nas sociedades 

anônimas do país é forma de comparar o nível de adequação das mesmas para o mercado 

mundial e até mesmo a inserção dessas no mercado. 

Desta forma, o tema é de grande relevância para o cenário atual das empresas voltadas 

para o agronegócio, quando se leva em consideração a importância dessas para economia do 

país, geração de emprego, e produção de alimentos para o mercado interno e externo.    

A pesquisa está estruturada em cinco seções incluindo esta introdução. A seção 

seguinte trata do referencial teórico baseado principalmente em outros trabalhos publicados 

sobre o tema e as normas contábeis relacionadas com o ativo biológico. A terceira seção trata 

da metodologia de pesquisa buscando apresentar as classificações do estudo e os 

procedimentos adotados na coleta e tratamento de dados. A quarta seção aborda a análise e 

interpretação dos resultados, seguida da seção cinco que apresenta as principais considerações 

e conclusões da pesquisa e a lista de referências consultadas do estudo. 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por meio do CPC 29 e IAS 41, passou a 

exigir, a partir de 2010, algumas mudanças na forma de reconhecimento e mensuração dos 

ativos biológicos. O mesmo tem como objetivo estabelecer o tratamento contábil e as 

respectivas divulgações, pertinentes à avaliação dos estoques dos ativos biológicos e dos 

produtos agrícolas, como parte do registro das atividades do agronegócio.  

 

2.1. Ativo biológico 

Segundo Marion (2012), ativos biológicos se referem à tudo que nasce, cresce e morre, 

incluindo as culturas temporárias, permanentes, animais, rebanhos de reprodução e corte. E 

todos devem ser contabilizados de maneira adequar se ao disposto no CPC 29. Brito (2010) 

define ativos biológicos como aqueles dotados de vida, que se modificam com o passar do 

tempo, devido a aspectos evolutivos. E estão sujeitos a altas flutuações nos preços, motivadas 

por influências econômicas, climáticas, doenças, pragas, dentro outros. 

 Já, Padoveze, Benedicto e Leite (2012 p. 396), definem que ativo biológico “é um 

animal e/ou uma planta viva”. E faz definições, de acordo com o CPC 29, a cerca de alguns 

termos usados no processo de contabilização e reconhecimentos dos ativos biológicos como: 

 Atividade agrícola é a gestão da transformação biológica e da colheita de ativos 

biológicos para a venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos 

biológicos adicionais pela empresa; 

 Produto agrícola é a produção colhido de ativo biológico de entidade;  

 Transformação biológica é o processo de crescimento, degeneração,                                

produção e procriação que causam mudanças qualitativas no ativo biológico;   

 Despesas de venda são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda de 

ativo, exceto despesas financeiras e tributos sobre o lucro; 

 Grupo de ativos biológicos é um conjunto de animais ou plantas vivos                       

semelhantes;  

● Colheita é a extração do produto de ativo biológico ou a cessação da vida desse 

ativo biológico. 

     De acordo com Barros et al (2012), antes do CPC 29 a mensuração dos ativos 

biológicos era estabelecida pela NBC – T 10.14 ( Entidade Agropecuárias),  que fazia a 

avaliação desses ativos pelo se valor original ou custo histórico,  e reconhecia o ganho ou 

perda somente na realização ou venda.  E a partir do obrigatoriedade do CPC 29, os ativos 

biológicos os ativos biológicos são reconhecidos inicialmente e em cada demonstração 

financeira pelo valor justo menos o custo com suas vendas e realizando o valor  do ajuste 

diretamente no resultado do exercício. 



 

 Para melhor compreensão do que é um ativo biológico, a seguir se apresentam  

alguns exemplos de ativos biológicos, sendo que o Quadro 1  aborda alguns exemplos de 

ativo biológico de forma geral e os demais quadros apresentam os ativos separados por 

animais e outro por plantas.  

 
Quadro 1- Exemplos de ativos biológicos 

Ativos biológicos  Produto agrícola 

Produtos resultantes do 

processamento após a colheita  

Carneiros  Lã Fio, tapete 

Árvores de uma plantação  Madeira Madeira serrada. Celulose 

Plantas 

Algodão            

Cana         

Café 

Fio de algodão, roupa,  

açúcar, álcool   

 café limpo em grão, moído, torrado. 

Gado de Leite  Leite Queijo  

Porco  Carcaça Salsicha, presunto 

Arbustos Folhas Chá, tabaco 

Videiras Uva Vinho 

Arvores frutíferas Frutas Colhidas Frutas Processadas 

Fonte: Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2009). 

             

 O Quadro 1, elaborado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, traz em sua 

estrutura a separação e explicação sobre os ativos biológicos. Ao mencionam alguns ativos 

biológicos, o seu produto agrícola e por fim o produto resultante do processo após a colheita. 

Como exemplo pode-se citado o ativo biológico carneiro, que tem como produto agrícola a 

lã e os produtos resultantes do processo após colheita  são o fio e o tapete.  

 Fioravante et al. (2010) ressaltam ainda que independente de qualquer que seja a 

atividade, os ativos biológicos apresentam características semelhantes, que podem ser: 

a) Capacidade de mudanças, que pode ser observada em animais e plantas; 

b) Gerenciamento de mudanças, responsável pelas transformações biológicas, por 

promover condições necessárias para que o processo ocorra; 

c) Mensuração da mudança, que é a mudança da qualidade e quantidade causada pela 

transformação biológica ou colheita.   

Os ativos biológicos podem ser representados por plantas ou animais vivos. Apesar de 

existir particularidades em cada espécie, de forma geral eles apresentam características 

semelhantes. Outro aspecto já mencionado é que o produto agrícola origina do ativo biológico 

e a atividade agrícola é os passos transcorridos do ativo biológico até sua comercialização.   

Segundo Azevedo (2014) os ativos biológicos estão divididos em dois grupos que são 

os consumíveis e de produção, sendo que a separação por grupos e subgrupos facilita o 

processo de produção dos ativos mas também é parte da classificação contábil, pois serve para  

designar os  custos ao grupo correto, e para apuração do final exercício.     

 

2.2 Valor justo 

 De acordo com Marion (2012) o método de avaliação do ativo biológico foi a grande 

mudança, pois, o método anteriormente usado era avaliação pelo custo e com a aplicação do 

CPC 29 com base nas IFRS passou a ser Valor Justo e/ou valor de mercado. Portanto esse 

método considera o crescimento e/ou engorda do ativo biológico com o passar do tempo. Essa 

forma de mensuração tende a proporcionar, na maioria das vezes, o aumento do ativo, 

produzindo um ganho para a empresa e por tanto deve ser reconhecido como receita nas 

demonstrações de resultado enquanto o produto não for vendido. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (2009), por meio do CPC 29, definiu valor 

justo, como o montante pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas. O 



 

que significa que tanto o valor justo do ativo biológico quanto o do produto agrícola estão 

relacionados ao valor de mercado. Exigindo, portanto, um mercado específico para esse ativo 

ou produto. Mas, existem situações, em que esse valor justo só é obtido de forma através dos 

fluxos de caixa futuros ajustados a valor presente ou através de cálculos que levem em 

consideração a presença de outros ativos. 

Azevedo (2014) compara valor realizável liquido em relação ao valor justo com o 

objetivo de explicar por que o valor justo não é tratado no CPC 16 como os demais tipos de 

estoque, pois, ele afirma que valor realizável liquido é a quantidade líquida que uma empresa 

espera arrecadar com a venda do estoque no curso normal dos negócios e que será deduzido 

dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários até acontecer a 

venda. Já o valor justo é quando o ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre 

vendedores e compradores que conhecem o negócio e independentes entre si, sem a 

necessidade de fatores que possam pressionar para a liquidação da venda ou mesmo torna a 

operação compulsória.   

Para Lima e Pereira (2011), o valor justo é vantajoso para a empresa em relação à 

tomada de decisões. Pois o valor justo está muito próximo do valor econômico de realização 

do ativo biológico. Uma vez que pressupõe em seu cálculo o desconto na receita de todos os 

gastos evidentes e necessários para que a transação comercial seja finalizada. Em 

contrapartida existe a desvantagem de o valor justo ser subjetivo, devido à forma diferenciada 

de seu cálculo. De acordo com Almeida (2007) apesar de o tema valor justo ser relevante na 

atualidade, com o requerimento cada vez maior de pronunciamentos para o uso de sua 

mensuração e divulgação, mas ainda existe uma grande dificuldade para o entendimento deste 

conceito, e também a disseminação e seu uso , principalmente por países em desenvolvimento 

como o Brasil. 
Como referência para determinar o valor justo de um ativo biológico a norma 

estabelece que esse deve ser o preço cotado em um mercado ativo. Contudo, para 

os ativos biológicos que não apresentam um mercado com características de 

mercado ativo, ou seja: a) os itens negociados dentro do mercado não são 

homogêneos; b) não podem ser encontrados compradores e vendedores dispostos 

à negociação a qualquer momento; c) os preços não estão disponíveis para o 

público, as normas recomendam que a empresa utilize outras formas de 

precificação (RECH, 2011, p. 12). 

 

 Portanto, valor justo é um método utilizado para mensura o valor dos ativos 

biológicos. Esse valor é baseado no preço de mercado no momento da venda do bem. O 

método de valor justo passou a ser aplicado de forma obrigatória a partir da implantação da 

IFRS por meio do CPC 29 e CPC 16.  Mas, existem situações, em que esse valor justo só é 

obtido de forma através dos fluxos de caixa futuros ajustados a valor presente ou através de 

cálculos que levem em consideração a presença de outros ativos. 

 

2.3. Reconhecimento, mensuração e divulgação dos ativos biológicos  

Segundo Cordeiro et al (2010) o reconhecimento de um ativo biológico só deve ser 

realizado por uma empresa quando: 

d) Houver o controle do ativo como resultado de exercícios anteriores; 

e)  Provável a geração de benefícios econômicos futuros; 

f) Puder ser mensurado com segurança o valor justo do ativo. 

            

 De acordo com normas expressas no CPC 29 (2009) também para se fazer o 

reconhecimento do ativos biológicos é necessário atentar se o mesmo obteve um controle nos 

exercícios anteriores, se ele trará benefícios econômicos e se o valor justo pode ser mensurado 

com segurança. De acordo com Padoveze, Benedicto e Leite (2012), existem alguns critérios 

para mensuração de um ativo biológico, como objetivo de evidenciá-los, os principais são: 



 

g) A mensuração do ativo biológico deve ser reconhecida no inicio e em cada balanço 

patrimonial pelo seu valor justo menos os custos estimados no ponto de venda. Já quando o 

valor justo não puder ser mensurado com segurança, o ativo biológico deve ser mensurado 

pelo valor de custo menos a depreciação e perda por irrecuperabilidade acumulados; 

h) A mensuração do produto agrícola colhido dos ativos biológicos deve ser feita pelo 

valor justo menos custos estimados no ponto de venda no momento da colheita; 

i) O custo do ativo no ponto de venda é composto por comissões a corretores e 

negociadores, taxa de agências reguladoras e de bolsas de mercadorias e taxas de 

transferências e direitos. Mas são excluídos no momento da venda os custos com 

transportes e outras necessidades para levar os ativos para o mercado; 

j) O agrupamento dos ativos biológicos ou da produção agrícola de acordo com a idade, 

ou qualidade, por exemplo, facilita a determinação do valor justo do mesmo. Mas quando a 

empresa não tem atributos de acordo com os utilizados pelo mercado para determinado 

ativo, o valor justo é determinado por ativos similares ou mesmo, o valor presente do fluxo 

de caixa futuro que se espera que o ativo gere; 

k) Afetam o resultado ganhos e perdas decorrentes das alterações nos valores justos. 

 

Siqueira (2013) defende que deve ser utilizada a mesma metodologia de avaliação 

valor justo para o encerramento de cada exercício, de maneira que seja reconhecido o ajuste 

diretamente no resultado do exercício. Ele lembra também que antes desse reconhecimento, 

efeitos de apuração a valor justo refletem nos registros contábeis da empresa, no ativo não 

circulante e no patrimônio líquido e nos impostos diferidos. 

  Portanto, ao fazer a mensuração dos ativos biológicos é necessário atentar-se às 

exigências feitas pelo CPC 29 quanto à aplicação do valor justo na contabilização do ativo 

biológico, produto agrícola e o agrupamentos desses de acordo com idade e qualidade dentre 

outras particularidades. 

  Segundo Padoveze, Benedicto e Leite (2012) e de acordo com o CPC 29, para se fazer 

divulgação das demonstrações contábeis a empresa deve obrigatoriamente apresentar algumas 

informações em notas explicativas como: 

l) Ganho ou perda no período corrente em relação ao valor inicial do ativo biológico e do 

produto agrícola e também, os decorrentes da mudança no valor justo menos a despesa de 

venda dos ativos biológicos; 

m) Descrição de cada grupo de ativo biológico; 

n) A natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativo biológico; 

o) Mensuração ou estimativa não financeira de qualidades físicas como: de cada grupo de 

ativos biológicos no final do período, da produção agrícola durante o período; 

p) O método e as premissas significativas aplicadas na determinação do valor justo de cada 

grupo de produto agrícola no momento da colheita  e de cada grupo de ativo biológicos; 

q) O momento da colheita é determinado pelo valor justo menos as despesas de venda do 

produto agrícola colhido durante o período; 

r) A existência e o total de ativos biológicos cujo titularidade legal seja restrita, e o 

montante destes dados como garantia de exigibilidade; 

s) O montante de compromissos relacionados ao desenvolvimento ou aquisição de ativos 

biológicos; 

t) As estratégias de administração de riscos financeiros relacionados à atividade agrícola; 

u) A conciliação das mudanças no valor contábil de ativos biológicos entre o inicio e o fim 

do período corrente.  

  Para Wanderley, Silva e Leal (2012) a obrigatoriedade descrita anteriormente, 

referente à divulgação adicional especifica dos ativos biológicos, isso acontece devido ao fato 

de o valor justo não poder ser mensurado de forma confiável. Portanto, a divulgação no final 



 

do período, se torna necessária quando o ativo biológico é mensurado pelo custo, menos 

qualquer depreciação e perda de valor recuperável acumulada. 

          A divulgação da conta de ativos biológicos nas demonstrações contábeis de uma 

entidade deve está de acordo com normas de divulgação, além disso, são necessárias notas 

explicativas para esclarecer possíveis dúvidas futuras sobre valores demonstrados, ou 

informações não claras.      

 

2.4. Pesquisas anteriores sobre ativos biológicos e CPC 29 

 Para se fazer um trabalho sobre ativos biológicos é necessário estudar e citar pesquisas 

anteriores sobre o assunto. Pois elas podem contribuir para esclarecer aspectos específicos 

sobre a forma de mensuração, evidenciação e reconhecimento dos ativos biológicos. A 

primeira pesquisa sobre o assunto foi a seguinte. Rech et al. (2007) pesquisaram a aplicação 

da norma internacional IAS 41 às empresas do setor de pecuária de corte, a analise foi 

especifica na aplicação do valor justo nos ativos biológicos. E o resultado encontrado mostrou 

que o método de valor justo é aplicado no setor, levando em consideração o grande volume de 

compradores e vendedores dispostos á comercializar a qualquer momento. 

 Em outra pesquisa, Rech et al. (2007) analisou os resultados ao se utilizar o valor justo 

para o reconhecimento e mensuração dos ativos biológicos com origem de ativos e passivos 

de impostos diferidos na atividade pecuária, e utilizou como amostra as empresas rurais do 

Estado do Mato Grosso. O resultado dessa pesquisa revelou que o valor dos passivos 

decorrentes de impostos diferidos e seu recolhimento aumentaram a transparência nas 

demonstrações financeiras, por apresentar de maneira ampla os seus efeitos sobre o 

patrimônio.  

 Após dois anos, Kruger et al. (2009) realizou um estudo especifico sobre a 

Contabilidade rural e como ela pode contribuir para o planejamento e controle das atividades 

desenvolvidas no meio rural. Nessa pesquisa buscava se a mostrar as principais características 

dos produtores rurais do município de Águas de Chapeco (SC) e como esses usavam a 

contabilidade. Os resultados encontrados nessa pesquisa evidenciaram a necessidade de maior 

controle contábil. Referente a  separação dos gastos pessoais  e até a falta de conhecimento a 

cerca dos resultados de cada atividade desenvolvida.  

 Já Brito (2010) pesquisou sobre a subjetividade encontrada na aplicação do valor justo 

para mensuração de ativos biológicos na atividade pecuária bovina do Brasil, considerando as 

regras estabelecidas pelo CPC 29.  De acordo com o resultado encontrado, é possível aplicar o 

valor justo na atividade agropecuária. Mas há preponderada subjetividade em relação à vida 

do animal, principalmente quando não existem valores de mercados disponíveis.  

 No mesmo ano, Plais (2010) fez um estudo sobre a nova metodologia de 

contabilização dos ativos biológicos e dos derivativos e chegou à conclusão de que essas 

alterações tem efeito de maneira geral, sobre os principais indicadores utilizados na analise 

econômico-financeira, feitas por instituições financeiras para fins de financiamento de 

empresas do setor de commodities agrícolas. O resultado obtido foi que existe uma tentativa 

em traduzir melhor a realidade econômico-financeira da empresa, devido ao fato de as novas 

regras de contabilização ser mais claras. A analise baseada no novo método poderão trazer 

novas informações que serão consideradas no momento de concessão do empréstimo para 

empresas desse segmento. 

 Outra pesquisa sobre o assunto foi feita por Carvalho et al. (2011) que tinha como 

objetivo analisar e caracterizar a extensão da adoção do CPC 29 entre empresas listadas no 

índice Ibovespa. Foram analisadas as demonstrações financeiras de 2009 e 2010. Para 

verificar se houveram empresas que anteciparam as mudanças nas demonstrações contábeis e 

se em 2010 adotaram as exigências do pronunciamento Contábil nº 29. O resultado 

encontrado foi que 100% das empresas de papel e celulose reconheceram os ativos biológicos 



 

e produtos agrícolas. Também 1/3 das empresas do setor de petróleo e gás reconheceram, mas 

no setor alimentos e bebidas esse numero foi o menor, 3/5 o que mostrou a carência de 

divulgação de informações para o mercado de seus ativos. 

 Lima e Pereira (2011) fizeram uma pesquisa para verificar a aplicação da norma e 

também se o critério para mensuração dos ativos biológicos, ou seja, o valor justo 

estabelecido pela IAS 41 (CPC) atendem aos conceitos básicos estabelecidos pela teoria 

contábil e às especificidades do setor. No resultado encontrado destacou-se como ponto 

negativo da norma, o fato desta apenas recomendar a divulgação separada das alterações de 

valor justo referentes a transformações biológicas e alterações de preço, pois aquelas são 

atribuídas a fatores internos enquanto estas são determinadas pelo mercado do agronegócio. 

Acrescentaram ainda que a mensuração dos ativos biológicos está de acordo com as 

especificações do setor e com a teoria contábil.   

 A pesquisa mais recente de Rech e Cunha (2011) procurou analisar modelos para 

estimar as taxas de desconto aplicáveis na mensuração dos ativos biológicos a valor justo. O 

resultado evidenciou que as taxas obtidas com base nas teorias de precificação de ativos têm 

maior capacidade de refletir nas condições econômicas e de risco e retorno esperado pelos 

participantes do mercado, fator fundamental do valor do dinheiro no tempo, e ainda refrete no 

custo de oportunidade, isso se for possível montar uma carteira com ativos concorrentes. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esse trabalho tem como objetivo de pesquisa a descritiva. Desta forma, foi feita uma 

análise nas demonstrações contábeis nas maiores empresas do agronegócio, com o objetivo de 

analisar a forma de mensuração e apresentação dos ativos biológicos e a regularidade desses 

quanto ao que está descrito no Pronunciamento Contábil 29. 

Quanto aos procedimentos adotados, a pesquisa é documental, pois terá como base de 

análise do Balanço Patrimonial, das Demonstrações de Resultado do Exercício e notas 

explicativas de 2013 e 2014 das empresas que enquadram no tema da pesquisa, pois, de 

acordo com Beuren et al (2010, p. 89) “a notabilidade é justificar no momento em que se 

podem organizar informações que se encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova 

importância como fonte de consulta”.   

Com relação à abordagem do problema, essa pesquisa é qualitativa, pois não são 

aplicados modelos estatísticos para se responder o problema de pesquisa. E por se tratar de 

um trabalho de contabilidade essa abordagem é comum, pois esses têm objetivo de relacionar 

as praticas contábeis com a teoria de cada assunto e não se aplicam instrumentos estatísticos 

para responder o problema de pesquisa proposto. 

 

3.2  Universo/Amostra da Pesquisa 

O universo dessa pesquisa são as empresas de capital aberto no ramo do agronegócio 

do Brasil. Após selecionadas as 22 empresas de capital aberto brasileiras que estão 

classificadas no subsetor de agropecuária e alimentos processados BM&FBOVESPA, foram 

excluídas aquelas que não apresentavam em seu balanço patrimonial qualquer ativo biológico, 

sendo que a amostra final da pesquisa ficou formada por nove dessas empresas, sendo todas 

pertencentes ao segmento Novo Mercado de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, 

conforme exposto no Quadro 2. Segundo Beuren et al (2010, p. 120) “a amostra é uma 

pequena parte da população ou universo selecionada em conformidade às regras”. Essa 

amostra de pesquisa é considerada como não probabilística por acessibilidade ou 

conveniência, pois é feita através de elementos de fácil acesso e de certa forma representam a 

população escolhida, cujo requisito era que a empresa do ramo de agronegócio tivesse ativo 

biológico em seu balanço patrimonial. 



 

A amostra da pesquisa é por tipicidade, por se tratar de empresas do ramo do 

agronegócio. Segundo Marconi e Lakatos (2002) a hipótese subjacente à escolha de uma 

comunidade típica apresenta propriedades especificas em relação características especificas 

definidas para o objeto da pesquisa, não sendo admitida a presença de elementos atípicos ao 

tema. 

 

Quadro 2 – Amostra da pesquisa 

Nº 
EMPRESA SETOR 

SEGMENTO DA 

BOVESPA 

1 SLC AGRICOLA AGRICULTURA NOVO MERCADO 

2 VANGARDA AGRO S.A. AGRICULTURA NOVO MERCADO 

3 BIOSERV AÇUCAR E ALCOOL NOVO MERCADO 

4 SÃO MARTINHO AÇUCAR E ALCOOL NOVO MERCADO 

5 BRF S.A. CARNES E DERIVADOS NOVO MERCADO 

6 JBS S.A. CARNES E DERIVADOS NOVO MERCADO 

7 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. CARNES E DERIVADOS NOVO MERCADO 

8 MINERVA S.A. CARNES E DERIVADOS NOVO MERCADO 

9 TEREOS INTER. ALIMENTOS DIVERSOS NOVO MERCADO 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

Na pesquisa documental, foram analisadas as informações divulgadas em notas 

explicativas buscando analisar as formas de mensuração e evidenciação dos ativos biológicos 

dessas empresas. Desta forma, a técnica utilizada para análise dos dados foi a análise de 

conteúdo. Segundo Beuren et al (2010) o objetivo desse tipo de analise é investigar o 

conteúdo simbólico das mensagens. Para se alcançar um bom resultado, esse tipo de análise 

deve está ligada ao objetivo do pesquisador. 

Para análise das informações contábeis evidenciadas em conformidade com o 

Pronunciamento Contábil 29, foi utilizado um checklist o qual foi preenchido durante a 

análise documental e usado para fins de comparação do nível de evidenciação entre as 

empresas analisadas, tal como abordado no Quadro 3. Na elaboração do checklist, foram 

considerados os itens abordados no Pronunciamento Contábil 29 com o intuito de averiguar a 

evidenciação desses nas demonstrações contábeis e notas explicativas. Nesses 

questionamentos foram atribuídas duas possibilidades de respostas, sendo „0‟ para a empresa 

que não apresentou o referido item, ou apresentou de forma incompleta, e „1‟ para a entidade 

que apresentou de forma correta e completa do item. O checklist é composto de 20 itens a 

serem analisados. Além deles foi incluso também um item que informa qual é o tipo de ativo 

biológico de cada empresa. 

Beuren et al  (2010) afirmam ainda que os documentos escritos são uma valiosa fonte 

de coleta de dados nas pesquisas voltadas para a área de ciências sociais,  pois, eles são 

responsáveis por agilizar o processo de investigação e serem obrigatórios em algumas 

pesquisas que exigem fontes documentais.  

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Para a pesquisa foram usadas empresas com diferentes tipos de ativos biológicos. No 

Quadro 3 estão relacionados os ativos biológicos existentes em cada uma delas. É possível 

verificar que todas as empresas de carnes e derivados apresentam como ativo biológico o boi, 

as ave e os suínos. Nas empresas de agropecuária tem o algodão, o café, a cana-de-açúcar, o 

girassol, o milho e a soja. A cana-de-açúcar compõe também os segmentos de açúcar/álcool e o 

de alimentos diversos. A empresa Tereos Inter. S.A., única representante do segmento 



 

alimentos diversos, deveria compor o segmento agropecuária, isso não ocorre porque além do 

açúcar,  esse empresa também produz etanol, energia, amidos e adoçantes. 

 

                          

Quadro 3 - Tipos de ativos biológicos por empresa 

EMPRESA ATIVO BIOLÓGICO 

BIOSERV Cana-de-açúcar 

BRF S.A. Aves, suínos, bovinas  

JBS S.A. Aves, suínos; 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Aves, bovino 

MINERVA S.A. Boi de corte 

SÃO MARTINHO Cana-de-açúcar 

SLC AGRICOLA Soja, milho,  algodão, girassol, cana-de-açúcar, café 

TEREOS INTER. Cana-de-açúcar 

VANGUARDA AGRA S.A. Soja, milho, algodão 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

Com relação às normas contábeis do CPC 29, a Tabela 1 apresenta os resultados 

obtidos para a aplicabilidade do item 40, que se refere à divulgação do ganho ou da perda no 

período corrente em relação ao valor inicial do ativo biológico e do produto agrícola e, 

também, os decorrentes da mudança no valor justo, menos a despesa de venda dos ativos 

biológicos. Para todas as 9 empresa da amostra foi atribuída o valor 1, pois todas 

demonstraram na nota explicativa o esse cálculo. 

 

Tabela 1 – Resultado de análise sobre divulgação do item 40 CPC 29 

Item CPC 29 Divulgação: 
Nº Empresas 

que evidenciam 

Nº de empresas 

que não 

evidenciaram 

40 

A entidade deve divulgar o ganho ou a perda do 

período corrente em relação ao valor inicial do 

ativo biológico e do produto agrícola e, também, 

os decorrentes da mudança no valor justo, menos 

a despesa de venda dos ativos biológicos 

9 0 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

Figura 1 - Exemplo de representação item 40 do CPC 29 

 Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

  A Figura 1 demonstra como é evidenciado esse procedimento pela empresa Biosev 

S.A. O procedimento é evidenciado de forma similar por todas as outras. Para a referida 

empresa, observa-se que no ano de 2014 houve perdas e baixas decorrentes dessas mudanças 



 

do valor justo menos os custos estimados para venda, possibilitando verificar a informação 

quanto às variações entre os períodos. 

Os itens 41 e 42 do CPC 29 pedem que a entidade forneça uma descrição de cada 

grupo de ativos biológicos, que pode ser de forma dissertativa ou quantitativa. De acordo 

com a Tabela 2, todas as empresas existe uma descrição dos tipos de ativo biológicos que 

fazem parte da estrutura da empresa. Essa descrição aparece tanto de forma dissertativa e/ou 

quantitativa, mas no setor de agricultura, a informação quantitativa é evidenciada em 

algumas empresas em hectares de terra cultivada..  

 

Tabela 2 – Resultado de análise sobre divulgação dos itens 41, 42 e 43 do CPC 29 

Item CPC 29 Divulgação: 
Nº Empresas 

que evidenciam 

Nº de empresas 

que não 

evidenciaram 

41 e 42 

A entidade deve fornecer uma descrição de cada 

grupo de ativos biológicos, que pode ter a forma 

dissertativa ou quantitativa.  

9 0 

43 

A entidade é encorajada a fornecer uma descrição 

da quantidade de cada grupo de ativos biológicos, 

distinguindo entre consumíveis e de produção ou 

entre maduros e imaturos, conforme apropriado. 

4 5 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

 De acordo com o item 43 do Pronunciamento Contábil 29 sobre os ativos 

biológicos, a entidade é encorajada a fornecer uma descrição da quantidade de cada grupo de 

ativos biológicos, distinguindo entre consumíveis e de produção ou entre maduros e 

imaturos, conforme apropriado. Das empresas pesquisas apenas quatro delas fazem a 

descrição adequada e as outras cinco não fazem de forma compreensiva, ou de nenhuma 

forma. Porém, esse item trata-se apenas de uma sugestão ou encorajamento para as empresas 

e não uma obrigação. As quatro empresas que fazem a descrição dos ativos biológicos 

referente ao item 43 são: BRF S.A, JBS S.A., São Martinho e Tereos.  

As exigências do item 46 se subdividem em quatro. Para uma melhor compreensão 

da análise, os resultados encontrados estão descritos na Tabela 3. Como pode ser verificado, 

no Quadro 10 apenas sete empresas divulgam de forma clara a natureza das atividades que 

envolvem cada grupo de ativo biológico. Quanto à divulgação de mensuração ou estimativa 

não financeira de quantidade física de cada grupo de ativos biológicos e da produção agrícola 

durante o período, apenas cinco empresas estão de acordo. Nas quatro restantes essa descrição 

não foi mencionada de forma compreensível. 

 

Tabela 3 – Resultado de análise sobre divulgação do item 46 CPC 29 

Item CPC 29 Divulgação: 

Nº Empresas 

que 

evidenciam 

Nº Empresas 

que não 

evidenciam 

46.a. 
As demonstrações contábeis devem divulgar a natureza das 

atividades envolvendo cada grupo de ativos biológicos; e  
7 2 

46.b 
As demonstrações contábeis devem divulgar mensurações 

ou estimativas não financeiras de quantidade físicas:  
5 4 

i) de cada grupo de ativos biológicos no final do período; e  5 4 

ii) da produção agrícola durante o período. 5 4 
Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

O item 49 também se apresenta de forma subdividida, em três subitens. Pelo o que se 

pode observar no resultado obtida pela Tabela 4, a maioria das empresas não está 

apresentando em suas demonstrações financeiras as premissas do item 49 que compõem o 



 

CPC 29. De acordo com o resultado encontrado, apenas três empresas divulgam a existência e 

o total de ativos biológicos cuja titularidade legal é restrita, e o montante deles é dado como 

garantia de exigibilidades. Quando verifica-se o item 49.b, que se refere à divulgação do 

montante de compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos 

biológicos, mais da metade das empresas ou especificamente cinco empresas representam-no 

em nota explicativa.  Mas de forma parecida ao subitem 49.a, somente três empresas 

divulgaram as estratégias de administração de riscos financeiros relacionadas com a atividade 

agrícola subitem 49.c. 

 

Tabela 4 – Resultado de análise sobre divulgação dos itens 49 e 50 do CPC 29 

Item CPC 29 Divulgação: 

Nº empresas 

que 

divulgam 

Nº empresas 

que não 

divulgam 

49.a. 

A entidade deve divulgar: a existência e o total de ativos 

biológicos cuja titularidade legal seja restrita, e o montante 

deles dado como garantia de exigibilidades; 

3 6 

49.b. 

A entidade deve divulgar: o montante de compromissos 

relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos 

biológicos; e 

5 4 

49.c. 
A entidade deve divulgar: as estratégias de administração de 

riscos financeiros relacionadas com a atividade agrícola. 
3 6 

50 

A entidade deve apresentar a conciliação das mudanças no 

valor contábil de ativos biológicos entre o início e o fim do 

período corrente.  A conciliação inclui:  ganho ou perda 

decorrente da mudança no valor justo menos a despesa de 

venda; aumentos devido às compras; reduções atribuíveis às 

vendas e aos ativos biológicos classificados como mantidos 

para venda; reduções devidas às colheitas; aumento resultante 

de combinação de negócios; diferenças cambiais líquidas 

decorrentes de conversão das demonstrações contábeis; outras 

mudanças. 

9 0 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

Figura 2 – Exemplo de evidenciação do item 50 do CPC 29 

 Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

 A Figura 2 evidencia uma demonstração mais complexa do item 50, acerca da 

movimentação e valor dos ativos biológicos da empresa BRF – Brasil Foods.Segundo o item 



 

50, todas as entidades que possuem ativos biológicos devem apresentar a conciliação das 

mudanças no valor contábil de ativos, entre o início e o fim do período corrente.  A conciliação 

inclui: ganho ou perda decorrente da mudança no valor justo menos a despesa de venda; 

aumentos devido às compras; reduções atribuíveis às vendas e aos ativos biológicos 

classificados como mantidos para venda; reduções devidas às colheitas; aumento resultante de 

combinação de negócios; diferenças cambiais líquidas decorrentes de conversão das 

demonstrações contábeis; outras mudanças.  

 As empresas que têm os ativos biológicos em sua estrutura também são encorajadas a 

divulgar, por grupo, ou de outra forma, o total da mudança no valor justo menos a despesa de 

venda, incluído no resultado, referente às mudanças físicas e de preços no mercado, segundo o 

item 51 do CPC 29. Segundo a Tabela 5, o que se percebe após a análise é que apenas a 

Marfrig Global não apresenta de forma clara esses mudanças, mas todas as outras o faz. 

 

Tabela 5 – Resultado de análise sobre divulgação dos itens 51, 52 e 55 do CPC 29 

Item CPC 29 Divulgação: 
Nº Empresas 

que evidenciam 

Nº de empresas 

que não 

evidenciaram 

51 

A entidade é encorajada a divulgar, por grupo, ou 

de outra forma, o total da mudança no valor justo 

menos a despesa de venda, incluído no resultado, 

referente às mudanças físicas e de preços no 

mercado. 

8 1 

 52 

A empresa tem ativos biológicos mensurados pelo 

custo (no caso de não ter base confiável para 

mensurar ao valor justo)? 

1 8 

55 Método de mensuração a valor justo 8 1 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

 Apenas BRF teve nota 1 no que se refere ao item 52 que fala da  apresentação  dos 

ativos biológicos mensurados pelo custo no caso de não ter base confiável para mensurar ao 

valor justo. Mas isso não acontece pra todos os tipos de ativos que a empresa possui, a BRF em 

sua nota explicativa esclarece que esse procedimento só é feito com ativos biológicos aves, 

devido ao tempo de vida delas ser curto, quando comparado com os demais ativos. Portanto as 

demais empresas pesquisadas só fazem mensuração dos ativos biológicos pelo valor justo. 

 A pesquisa também verificou se as entidades listadas na BM&FBOVESPA demostram 

em seu relatório financeiro o método utilizado para determinar o valor justo, em conformidade 

com item 55. Obteve-se de acordo com a Tabela 5, que apenas uma empresa, a Biosev não o 

demostra. Vale ressaltar que a BRF possui outros ativos biológicos diferentes das aves, que são 

os suínos e os bovinos e ela demonstrou o método de valor justo utilizado pra esses ativos 

específicos. 

  No resultado encontrado na Tabela 6 no que se refere à mensuração dos ativos 

biológicos pelo custo, menos qualquer depreciação e perda no valor recuperável acumuladas, 

no final do período, apenas uma empresa pesquisada o evidenciou de maneira correta. As 

demais não mencionam sobre a depreciação dos ativos biológicos, umas porque adquirem 

animais só para o abate e outras não trazem essa informação clara e separada. A Tabela 6 

evidencia os resultados referentes ao item 54 do CPC 29, que trata da mensuração do valor 

justo e da forma de depreciação utilizada. 

 

Tabela 6 – Resultado de análise sobre divulgação do item 54 do CPC 29 

Item CPC 29 Divulgação: 
Nº empresas 

que divulgam 

Nº empresas 

que não 

divulgam 



 

54. 

Se a entidade mensura ativos biológicos pelo custo, menos 

qualquer depreciação e perda no valor recuperável 

acumuladas, no final do período deve divulgar: 

1 0 

54.a. uma descrição dos ativos biológicos; 4 5 

54.b. 
uma explicação da razão pela qual o valor justo não pode ser 

mensurado de forma confiável;  
1 0 

54.c. o método de depreciação utilizado;  3 6 

54.d. a vida útil ou a taxa de depreciação utilizada;  3 6 

54.e 

o total bruto e a depreciação acumulada (adicionada da perda 

por irrecuperabilidade acumulada) no início e no final do 

período. 

2 7 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

  Para o subitem 54.a, apenas quatro empresas fazem uma descrição clara  dos ativos 

biológicos. O subitem 54.b, que se refere a uma explicação da razão pela qual o valor justo não 

pode ser mensurado de forma confiável apenas a BRF demostrou, mas somente para os ativos 

biológicos do tipo aves, e a explicação da não mensuração pelo valor justo refere-se ao curto 

tempo de vida útil desse animal, insuficiente segundo a empresa, para atribuir esse valor.   

 Ainda com base na Tabela 6, sobre os subitens 54.c, e 54.d que se referem ao método  

de depreciação e a vida útil ou taxa de depreciação utilizada pra cada tipo de ativo biológico, 

foi possível observar que apenas três empresas evidenciam sobre a vida útil de cada ativo 

biológico e como esse é depreciado, esse resultado foi surpreendente quando se observa que 

todas as empresas possuem o ativo biológico em sua estrutura, mas isso pode ser explicado pelo 

fato de algumas adquirir o ativo de outra entidade  e o manter apenas em alguns meses pra 

engorda, por exemplo, e em menos de um ano já acontece o abate. 

 Finalizando as descrições expostas no item, 54 observa-se que apenas duas empresas 

apresentam o total bruto e a depreciação acumulada (adicionada da perda por irrecuperabilidade 

acumulada) no início e no final do período. Esse resultado é explicado da mesma forma que os 

subitens 54.c e 54.d foram, mas só duas empresas os mencionam.  

 Após analise de cada item da pesquisa foi elaborada uma tabela com o total de itens do 

Checklist aplicáveis a cada empresa e o total efetivamente aplicado por cada uma delas em sua 

evidenciação contábil, conforme demonstrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultado consolidado de itens aplicados a cada empresa de acordo o CPC 29 

EMPRESA 
Total de itens 

aplicáveis 

Total de itens 

aplicados 

% do Total de 

itens aplicados 

BIOSERV 20 6 30,0% 

BRF S.A. 20 20 100,0% 

JBS S.A. 20 15 75% 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 20 6 30% 

MINERVA S.A. 20 8 40% 

SÃO MARTINHO 20 12 60% 

SLC AGRICOLA 20 10 50% 

TEREOS INTER. 20 12 60,0% 

VANGARDA AGRO S.A. 20 7 35,0% 

MÉDIA - 10,6 53,3% 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

 A Tabela 7 mostra o resultado final da pesquisa, onde foram colocados 20 itens para 

ser analisados quanto à sua aplicação nas demonstrações financeiras de cada entidade. De 

acordo com os resultados obtidos, apenas a BRF apresentou 100% dos itens analisados, as 



 

demais, a metade apresenta mais de 50% dos itens e 4 apresentam menos de 50% dos itens 

analisados, apresentando uma média geral de 53,3%. 

 

 4.1. Comparação de pesquisas anteriores sobre ativos biológicos e CPC 29 

 As exigências do CPC 29 passaram a vigorar no Brasil em 2010, mas já em 2006 Rech 

et al (2007) pesquisavam sobre a viabilidade de aplicação da norma internacional IAS 41 às 

empresas do setor de pecuária de corte, quanto a utilização do valor justo nos ativos 

biológicos. De acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, atualmente todas as 

empresas analisadas adotam o valor justo para mensuração de seus ativos biológicos, 

motivado pela obrigatoriedade das Normas Internacionais e pela viabilidade desse 

procedimento. 

 Brito (2010) pesquisou sobre a aplicação do valor justo para mensuração de ativos 

biológicos na atividade pecuária bovina do Brasil, ele evidenciou de forma principal, a 

subjetividade na aplicação do método de valor justo quando se trata de um animal que não 

existe valor de mercado disponível. Essa subjetividade não foi constatada nessa pesquisa, pois 

todas as empresas que tem em sua estrutura animais vivos possui o bovino como um deles. 

Mas foi possível observar algumas subjetividades no tempo de vida útil do frango, por 

exemplo, menor do que um ano. A BRF alegou ser complicado se chegar ao valor justo, 

motivado pelo curto tempo de vida útil e como consequência a ausência de valor de mercado 

confiável. 

 Dentre tantas pesquisas sobre a aplicação do CPC 29 nas demonstrações contábeis de 

empresas do setor de agronegócio, Carvalho et al (2011) fez a pesquisa que mais se 

aproximou do tema proposto por essa pesquisa. Ele fez uma pesquisa que tinha como objetivo 

verificar se as empresas listadas no índice Ibovespa do setor que tem o ativo biológico em sua 

estrutura, adotaram em suas demonstrações contábeis as exigências do CPC 29 em 2010. E o 

resultado encontrado especificamente para o setor de alimentos e bebidas, foi que somente 3/5 

delas evidenciaram os ativos biológicos de acordo com as normas estabelecidas em suas 

demonstrações. Comparando com o ano 2014, esse resultado não sofreu grandes alterações, 

vistos que os setores específicos que deveriam conter o ativos biológicos listados pela 

BM&FBOVESPA é composto por 22 empresas e apenas em 9 foi possível contatar o assunto 

e aplicar a pesquisa. 

 

5. CONCLUSÃO 

 A pesquisa buscou verificar se o pronunciamento contábil CPC 29 está sendo 

adotado nas sociedades anônimas listadas na BM&FBOVESPA do setor de agronegócios, 

alimentos processados, álcool e açúcar e alimentos diversos. De forma geral, no que se 

referem aos ativos biológicos todas as empresas pesquisadas evidenciaram informações, 

mesmo que de forma incompleta. 

 Nas empresas participantes da pesquisa foram analisados 20 itens que compõem o 

CPC 29. O resultado de aplicação desses nas demonstrações  financeiras, não foi totalmente 

satisfatório, uma vez que apenas uma apresentou todos os itens analisados. As demais 

apresentaram os elementos mais básicos, como demonstração de ganho e perdas ao se aplicar 

o valor justo na mensuração dos ativos biológicos, os tipos de ativos biológicos bases da 

empresa. 

 Como já observado em pesquisas anteriores sobre o assunto, há ainda uma subjetivo 

ao tratamento dos ativos biológicos. Na nota explicativa falta clareza em alguns aspectos. Isso 

pode ser explicado em alguns casos pela complexidade do CPC 29, na forma de exigir os itens 

necessários para a demonstração contábil. 

 Outro fato que merece ser ressaltado é a contabilização da depreciação ou exaustão 

do ativo biológico nas demonstrações contábeis, isso acontece tanto nas entidades que tem 



 

ativos biológicos animais, quanto nas que os ativos biológicos são plantas. Em algumas foi 

mencionado o tempo de vida útil do ativo biológico, mas não foi demonstrado o calculo de 

depreciação já em outras esse assunto nem foi citado. 

 Portanto, a pesquisa analisou o objetivo proposto, e obteve um resultado não tão 

diferente de pesquisas anteriores sobre o assunto, mas foi importante pra evidenciar que 

mesmo em 2014 entre as empresas de maior nível de governança corporativa (Novo Mercado) 

que pressupõe-se maior transparência, ainda não há adequação total às normas contábeis 

apresentadas pelo Comitê de Pronunciamentos. De forma geral, pode-se concluir com base na 

amostra de empresas estudadas, que o nível de evidenciação contábil com base no CPC 29 é 

considerado como razoável, já que em média as empresas atenderem somente 53% dos 

quesitos. Em contrapartida, é preciso evidenciar a dificuldade dessas em habituar-se a essas 

mudanças. 
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