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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo verificar se determinados fatores explicativos são associados 

com o grau de atendimento às divulgações obrigatórias requeridas pelo Pronunciamento 

Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola. Para tanto, em uma amostra composta 

por 21 empresas de capital aberto e 23 empresas de capital fechado que evidenciaram ativos 

biológicos e/ou produtos agrícolas em suas demonstrações contábeis do ano de 2012, é 

realizada pesquisa quantitativa, de objetivos descritivos e explicativos, com emprego de 

análise de conteúdo das notas explicativas das empresas da amostra para a construção de um 

Indicador de Divulgação das informações requeridas pelo CPC 29, e de análise de regressão 

múltipla (Mínimos Quadrados Ordinários), a fim de verificar a associação entre os fatores 

explicativos e o indicador de divulgação. Os resultados indicam que os fatores  tamanho da 

empresa, representatividade dos ativos biológicos em relação ao ativo total e dummy 

categórica (empresas de capital aberto ou fechado) são estatisticamente associadas ao  

indicador de atendimento às divulgações requeridas pelo CPC 29. Adicionalmente, constatou-

se que as empresas de capital fechado apresentaram um indicador de atendimento às 

divulgações requeridas pelo CPC 29 de 58,33%, sendo superior às companhias abertas, que 

apresentaram o mesmo indicador de 52,71% para o ano de 2012. 

 

Palavras-chave: Ativo biológico e produto agrícola. Divulgação. Companhias abertas. 

Empresas de capital fechado.  
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1 INTRODUÇÃO  

Uma das principais funções da contabilidade é gerar informações precisas e que 

representem fidedignamente os fatos contábeis. À luz dessas informações divulgadas pelas 

empresas seus diversos usuários, como investidores e gestores, conseguem obter subsídios 

para o processo decisório. A integração econômica entre as nações e a expansão dos mercados 

de títulos e valores mobiliários possibilitou que as empresas pudessem atuar em diversos 

países, o que levou a um aumento em sua carteira de usuários de informações econômico-

financeiras, o que levou a uma maior exigência por informações mais transparentes, 

confiáveis e comparáveis (CRUZ; SILVA; RODRIGUES, 2009). 

Diante desse cenário, o International Accounting Standards Board (IASB), passou a 

emitir as normas internacionais de contabilidade (normas IAS/IFRS), com vistas à 

convergência de normas e práticas contábeis entre países, e com isso trazer maior clareza, 

entendimento e transparência das informações divulgadas para seus usuários de diferentes 

locais do mundo (ANTUNES; ANTUNES; PENTEADO, 2007). DeFond et al. (2011) 

relatam que os países que adotaram o padrão IFRS obtiveram uma melhora na 

comparabilidade das demonstrações financeiras. Com isso, a convergência de padrões locais 

de contabilidade às IFRS pode ser vista como uma melhoria da comunicação contábil em 

âmbito global. 

No Brasil, o processo de convergência é marcado pela criação, em 2005, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pela promulgação das Leis nº 11.638/2007 e 

11.941/2009, que alteraram a Lei nº 6.404/1976. 

O Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, emitido 

pelo CPC em 2009 e convergente à norma internacional de contabilidade IAS 41 – 

Agriculture tem como objetivo estabelecer o tratamento contábil e as divulgações necessárias 

aplicáveis aos ativos biológicos e produtos agrícolas. Rech e Cunha (2011) observam que a 

IAS 41 foi a primeira norma de contabilidade emitida pelo IASB aplicável a um setor 

específico da economia. Martins et al. (2013) observam que os órgãos normativos contábeis 

justificam a elaboração de uma norma contábil específica aplicável aos ativos biológicos e 

produtos agrícolas em função da natureza distinta desses itens em relação aos demais ativos, 

por conta do processo de transformação biológica a eles inerente.  

De acordo com Theiss et al. (2011), espera-se que com a adoção do CPC 29 ocorra 

uma melhor determinação, na fase evolutiva dos ativos biológicos, dos critérios de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação. Deve-se considerar também, que as atividades 

agrícolas tem grande representatividade no Brasil, sendo o país um dos maiores produtores 

mundiais de soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, gado, entre outros, com esses produtos 

representando parcela importante das exportações nacionais. 

Diante do exposto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: Fatores explicativos 

relacionados ao tamanho das empresas e à relação entre o montante de ativos biológicos e o 

total do possuem associação com um indicador de atendimento às divulgações requeridas pelo 

Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola? Assim, essa 

pesquisa tem como objetivo determinar fatores explicativos que levam as empresas objeto de 

estudo do trabalho a divulgarem as informações exigidas pelo CPC 29 em relação a seus 

ativos biológicos e produtos agrícolas. Adicionalmente, procura-se comparar, entre empresas 

de capital aberto e fechado o grau de atendimento às divulgações obrigatórias requeridas pelo 

pronunciamento em estudo. 

Este estudo justifica-se por ampliar a gama de pesquisas relacionadas à divulgação de 

informações contábeis, mais especificamente em relação aos ativos biológicos e produtos 

agrícolas, e também em relação às pesquisas associadas ao agronegócio, visto a relevância 

desse setor para a economia brasileira. Adicionalmente o estudo traz contribuições ao ter 
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como objeto de pesquisa, além de companhias de capital aberto (para as quais a coleta de 

dados é facilitada, em função do caráter público de suas demonstrações contábeis), empresas 

de capital fechado, que normalmente não tornam público suas demonstrações contábeis, ou se 

as tornam, o fazem de forma restrita. Isso permitiu verificar se as empresas de capital fechado 

estão atentas às normas e práticas contábeis brasileiras, advindas da convergência às IFRS, 

seja por motivos de comparabilidade ou até mesmo, como forma de aumentar sua vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes. 

 

2 PLATAFORMA TEÓRICA  

2.1 Teoria da Divulgação 

A divulgação da informação, segundo Hendriksen e Van Breda (1999), está atrelada à 

ideia simples e objetiva de veicula-la. Para Murcia (2009), a divulgação da informação é uma 

espécie de canal de transmissão, que leva as informações da empresa até o mercado e tem a 

função de auxiliar o processo decisório dos usuários. Para Yamamoto e Salotti (2006), a 

informação contábil útil ao usuário é aquela que tem a capacidade de alterar o conhecimento a 

respeito da empresa e auxiliar na solução de problemas. Sendo que estas informações podem 

ser de cunho econômico, financeiro, físico ou de produtividade. 

Para Iudícibus (2000) as formas como a divulgação das informações financeiras é 

realizada podem variar, porém, em essência, a intenção sempre é a de apresentar o máximo de 

informações, quantitativas e qualitativas, de maneira ordenada e mantendo a melhor base para 

a tomada de decisão dos usuários. Asseveram Hendriksen e Van Breda (1999) que para que se 

tenha uma divulgação apropriada, três questões fundamentais devem ser respondidas: i) a 

quem deve ser divulgada a informação? ii) qual a finalidade da informação? iii) quanta 

informação deve ser divulgada? A resposta a essas perguntas delineia o tipo de divulgação a 

ser realizada. 

De acordo com Hermalin e Weisbach (2012) as organizações têm sido fortemente 

estimuladas a divulgar o maior número de informações possível, guiadas por um lema de 

“quanto mais, melhor”, no pressuposto de que mais informações reduzem a assimetria 

informacional nos mais variados níveis da organização, além de diminuir o custo de capital. 

Contudo, existe uma resistência por parte das organizações em divulgar amplamente suas 

informações. (DANTAS; ZENDERSKY; NIYAMA, 2005; LEMOS; RODRIGUES, ARIZA, 

2009; SILVA; KLANN, 2012).  

Neste sentido, Yamamoto e Salotti (2006) argumentam que o nível de divulgação das 

informações depende de fatores externos à empresa, tais como o ambiente, o grau de 

exigência de seus usuários, a divulgação de dados socioeconômicos da população e do 

governo, e a existência de mercado de capitais estruturado. Para Hendriksen e Van Breda 

(1999), os níveis de divulgação podem ser classificados em três: i) adequada, que corresponde 

ao mínimo de divulgação, a fim de transmitir maior confiabilidade às demonstrações; ii) justa, 

que subentende o acesso equitativo às informações por todos os usuários; e iii) completa, que 

pressupõe a divulgação de todas as informações relevantes. 

Corroborando essa ideia, Verrechia (2001) propõe uma taxionomia de pesquisa sobre 

divulgação, a fim de explicar como esta ocorre em diferentes níveis, bem como os motivos 

que levam as organizações a divulgar ou não determinadas informações. Para o autor, não há 

uma teoria da divulgação abrangente ou unificada, sendo assim seu trabalho propõe três 

categorias de divulgação: i) divulgação baseada em associação; ii) divulgação baseada em 

julgamento; e iii) divulgação baseada em eficiência.  

A primeira categoria proposta por Verrechia (2001) consiste na investigação dos 

efeitos que o evento de uma divulgação pode exerce sobre o comportamento dos investidores 

e agentes de mercado, no preço das ações e no volume dos negócios. A segunda categoria 
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refere-se à verificação dos motivos e circunstâncias que levam os gerentes ou empresas a 

divulgar ou reter determinada informação. Um conceito importante desta categoria é que um 

investidor racional interpreta a informação não divulgada como sendo uma informação não 

favorável à empresa, e este é um problema de seleção adversa (YAMAMOTO; SALOTTI, 

2006). Em contraponto, Dye (2001) acredita que exista uma teoria da divulgação consolidada, 

que está dentro da teoria dos jogos e que parte da premissa de que qualquer organização irá 

divulgar informações que lhe são favoráveis e deixará de divulgar informações que lhe forem 

desfavoráveis. 

A terceira categoria proposta por Verrechia (2001) engloba pesquisas relacionadas às 

formas de divulgação preferidas incondicionalmente. Para Yamamoto e Salotti (2006), a 

divulgação eficiente é aquela em que nem se divulgam todas as informações e também não se 

deixa de divulgar nenhuma informação. Dye (2001) explica que essa política de divulgação 

ótima, implica em um trade-off entre ganhos por reduzir o custo de capital, devido a maior 

transparência, e perdas por divulgação de informação privada. Contudo, esse trade-off sempre 

envolve a divulgação de uma parte da informação e não ela toda. 

 

2.2 Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas  

A convergência de padrões locais às normas internacionais de contabilidade emitidas 

pelo IASB resultou em mudanças nos procedimentos contábeis, principalmente em relação ao 

reconhecimento e mensuração de ativos e passivos. Segundo Jermakowicz e Gornik-

Tomaszewski (2006), um dos principais problemas da adequação às normas internacionais de 

contabilidade refere-se à utilização do valor justo como base primária da mensuração de 

ativos e passivos. 

Em dezembro de 2000 o IASB emitiu a IAS 41 – Agriculture, que introduziu 

procedimentos específicos para o reconhecimento, mensuração e divulgação de informações 

sobre ativos biológicos e produtos agrícolas mantidos/explorados por uma entidade. No 

Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu em agosto de 2009 o Pronunciamento 

Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, convergente à IAS 41. 

Brito (2010) caracteriza os ativos biológicos como aqueles dotados de vida, sujeitos ao 

crescimento natural, degradação, produção e procriação. Além disso, os ativos biológicos tem 

sua transformação (nascimento, crescimento, alimentação, engorda, abate, plantio, manejo, 

colheita, etc.) controlada por uma entidade. De acordo com o CPC 29, são exemplos de ativo 

biológico: carneiros, árvores de uma plantação, plantas, gado de leite, porcos, arbustos, 

videiras, árvores frutíferas. Já lã, madeira, algodão, café, leite, carcaça, folhas, uva, frutas 

colhidas são exemplos de produto agrícola. 

Basicamente, o CPC 29 (e por consequência a IAS 41) tem como principal 

característica a mensuração de ativos biológicos e produtos agrícolas com base em seus 

respectivos valores justos. O pronunciamento estabelece a premissa de que o valor justo de 

ativos biológicos pode ser mensurado de forma confiável, em função de se tratar de uma 

mensuração baseada em mercado, entretanto, a premissa pode ser rejeitada se o item não 

possuir cotação de mercado e as alternativas de mensuração não são confiáveis. Nesses casos, 

o ativo biológico deve ser mensurado com base em seu custo, deduzido da depreciação e 

perdas por impairment acumuladas. Já em relação aos produtos agrícolas, o pronunciamento 

assume a premissa de que o valor justo pode sempre ser confiavelmente obtido. 

Segundo Martins et al. (2013), a existência de uma norma específica para aplicação do 

valor justo aos ativos biológicos e produtos agrícolas se justifica pelas especificidades que 

envolvem esses itens, sendo as principais o longo ciclo de produção e processo de 

transformação biológica. Também é possível afirmar que o fato de a maioria dos ativos 
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biológicos ou produtos agrícolas caracterizarem commodities facilita a sua mensuração com 

base no valor justo, em função da existência de mercados ativos. 

De acordo com o CPC 29, a entidade deverá reconhecer um ativo biológico ou produto 

agrícola somente quando: i) controlar o ativo como resultado de eventos passados; ii) for 

provável que benefícios econômicos futuros associados ao ativo fluirão para a entidade; iii) o 

valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado confiavelmente. Ainda de acordo com o 

pronunciamento, os ativos biológicos devem ser mensurados pelo valor justo desde o 

reconhecimento inicial (decorrente de nascimento, plantio, colheita, aquisição etc.), ao passo 

que produtos agrícolas obtidos a partir de ativos biológicos, devem ser mensurados pelo valor 

justo no momento da colheita (ou nascimento, no caso de animais). 

Em relação à técnica de mensuração a valor justo para os ativos biológicos, devem-se 

observar as premissas estabelecidas pelo Pronunciamento Técnico CPC 46 – Mensuração do 

Valor Justo, que define valor justo como “o preço que seria recebido pela venda de um ativo 

ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre 

participantes do mercado na data de mensuração”. Deve-se observar que o valor justo é uma 

mensuração baseada em mercado, e não uma mensuração específica da entidade, e assim, 

reduz-se a subjetividade associada à mensuração. Por conta disso, a divulgação, tanto 

quantitativa como qualitativa, das informações acerca o reconhecimento e mensuração do 

valor justo torna-se fundamental para proporcionar transparência e confiabilidade das 

demonstrações contábeis. 

De forma geral, as exigências de divulgação acerca do reconhecimento de ativos 

biológicos e produtos agrícolas e mensuração a valor justo contidas no CPC 29 são: i) 

divulgação dos ganhos e perdas referentes às variações no valor justo; ii) descrição de cada 

grupo de ativos biológicos; iii) descrição da natureza das atividades envolvendo cada grupo de 

ativos biológicos; iv) mensurações ou estimativas não-financeiras de quantidade físicas de 

cada grupo de ativos biológicos no final do período e da produção agrícola durante o período; 

v) evidenciação do método e das premissas significativas aplicados na determinação do valor 

justo; vi) conciliação das mudanças no valor contábil de ativos biológicos entre o início e o 

fim do período corrente. 

 

2.3 Contribuições Anteriores na Literatura  

Pesquisas anteriores com os ativos biológicos e produtos agrícolas como objeto de 

pesquisa são crescentes no Brasil, especialmente após 2010. Souza et al. (2012) analisaram a 

literatura científica relacionada ao tema ativos biológicos e produtos agrícolas em periódicos 

nacionais e internacionais, anais de congressos, teses e dissertações nacionais e internacionais 

entre 2006 e 2011, encontrando 24 estudos sobre o tema, dos quais 16 são nacionais e 8 

internacionais. Em relação aos trabalhos nacionais, 13 foram publicados após 2010.  

Carmo et al. (2011), ao pesquisarem as empresas que fazem parte do setor de consumo 

não cíclico da BM&FBovespa que atuaram no segmento de açúcar e álcool no ano de 2010 

constataram uma evolução patrimonial positiva em apenas duas das quatro empresas 

pesquisadas decorrentes da adoção e aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 29.  

Com uma amostra composta por vinte e cinco empresas listadas na BM&FBovespa, 

Rodrigues Jr. et al. (2011) investigaram os aspectos que ajudam a explicar a mensuração de 

ativos biológicos e identificaram o endividamento, a rentabilidade, o controle acionário e o 

nível de governança como as variáveis que mais explicam o valor dos ativos biológicos.  

Wanderley, Leal e Silva (2012) analisaram três grandes empresas do agronegócio 

brasileiro em relação ao cumprimento das exigências de divulgação do CPC 29 e concluíram 

que vários itens não foram atendidos por essas empresas. Achados semelhantes em relação à 

empresas listadas na BM&FBovespa foram obtidos por Theiss et al. (2011). Barros et al. 
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(2012), também em relação à empresas listadas na BM&FBovespa concluíram que, no geral, 

as informações sobre os ativos biológicos e produtos agrícolas disponibilizadas nas notas 

explicativas são superficiais, genéricas e sem os detalhamentos exigidos no CPC 29.  

Rech e Pereira (2012), observando os conceitos de valor justo determinados pela IAS 

41 e IFRS 13 – Fair Value Measurement, analisaram as técnicas de mensuração dos ativos 

biológicos de natureza fixa (ativos imobilizados) e, com base em dados hipotéticos aplicados 

a um pomar de laranjas, concluíram que, sob o ponto de vista teórico, o critério de 

mensuração a valor justo é aplicável ao setor agrícola, embora existam dificuldades para tal 

mensuração, em decorrência da necessidade de utilização de estimativas de preços e 

produção, muitas vezes, subjetivas. 

Silva Filho et al. (2012) investigaram os reflexos no patrimônio líquido de empresas 

listadas na BM&FBovespa que implementaram a mensuração a valor justo de ativos 

biológicos e produtos agrícolas, concluindo que, da variação total do patrimônio líquido entre 

2008 e 2007 dessas empresas 37% decorreu em função da adoção do valor justo para 

mensuração de ativos biológicos e produtos agrícolas. Já em relação à variação do patrimônio 

líquido entre 2009 e 2008, 39,5% dessa se deveu ao mesmo motivo.  

Silva Filho, Machado e Machado (2013) verificaram, por meio de análise de regressão 

aplicada a uma base de dados relativa aos anos 2008 e 2009, se a mudança na base de 

mensuração dos ativos biológicos e produtos agrícolas de empresas brasileiras de capital 

aberto trouxe conteúdo informacional para o mercado de capitais. Os autores concluíram que 

a mudança de custo histórico para valor justo não foi relevante para os usuários da informação 

contábil. 

Carvalho et. al. (2013) realizaram análise de conteúdo das demonstrações contábeis de 

8 empresas componentes do Índice Ibovespa no segundo trimestre de 2011, que apresentaram 

ativos biológicos nos relatórios contábeis trimestrais e anuais publicados em 2010. Os autores 

constataram que o principal setor é o de papel e celulose, com 100% das empresas 

apresentando ativos biológicos. Para o setor de petróleo e gás 1/3 das empresas reconheceram 

ativos biológicos e por fim, no setor de alimentos e bebidas a fatia de evidenciação observada 

foi de 60%. 

Silva et al. (2013), a partir de dados extraídos de demonstrações contábeis de 2010, 

realizaram um diagnóstico acerca do atendimento aos requisitos de divulgação do CPC 29 de 

uma amostra composta por 31 empresas de capital aberto e 14 empresas de capital fechado. 

Os achados da pesquisa demonstraram que as empresas, tanto de capital aberto como as 

fechadas, atenderam de forma parcial os requisitos de divulgação do CPC 29, não havendo 

diferença estatisticamente significativa em termos de divulgação por parte dos dois grupos de 

empresas. 

Silva Filho, Martins e Machado (2013), com dados extraídos das demonstrações 

contábeis de 2009 e 2008 de uma amostra composta por 25 empresas de capital aberto listadas 

na BM&FBovespa, realizaram pesquisa que teve como objetivo avaliar a relevância da 

adoção do valor justo para a mensuração de ativos biológicos e os seus reflexos no patrimônio 

líquido. Os resultados da pesquisa indicaram que a adoção do padrão IFRS provocou 

mudanças estatisticamente significativas no patrimônio líquido das companhias estudadas, 

com 38,9% das variações ocorridas no patrimônio líquido dessas empresas causadas pela 

adoção do valor justo na mensuração de ativos biológicos. Adicionalmente, os resultados da 

pesquisa indicaram que a adoção do valor justo provocou mudanças estatisticamente 

significativas no saldo contábil dos ativos biológicos em relação aos custos históricos. 

 Holtz e Almeida (2013) realizaram estudo em que, primordialmente buscaram 

verificar a relevância do conteúdo informacional contido nos ativos biológicos e se, 

secundariamente, a divulgação das informações em notas explicativas sobre ativos biológicos 
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vem sendo efetuada de acordo com as exigências de divulgação do CC 29. Para uma amostra 

de empresas de capital aberto listadas na BM&FBovespa com dados para os exercícios de 

2010 e 2011, os autores coletaram 347 observações e inferiram que o conteúdo informativo 

dos ativos biológicos não foi estatisticamente significativo para as empresas da amostra. Já 

em relação à análise de conteúdo das notas explicativas relacionadas aos ativos biológicos, a 

conclusão é que houve cumprimento parcial da norma,  com disparidade nas práticas de 

divulgação e omissão de itens requeridos pelo CPC 29. Em função desses achados 

secundários, que denotam baixa qualidade das notas explicativas divulgadas, os autores 

justificam pela não relevância do ativos biológicos em sua análise primária. 

 Einsweiller e Fischer (2013), em um estudo  de caso de uma empresa do ramo de 

papel e celulose, abrangendo os anos de 2009 a 2011, buscaram verificar os impactos 

contábeis relacionados à mensuração das florestas de pinus e eucalipto com base no valor 

justo. Os achados da pesquisa permitiram aos autores afirmarem que o resultado, o patrimônio 

líquido, e o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foram influenciados 

consideravelmente em função da adoção da mensuração a valor justo desses ativos. 

Argilés, Garcia-Blandón e Monllau (2011) realizaram pesquisa empírica em que 

dividiram uma amostra de fazendas espanholas em dois grupos, um, que mensurou os ativos 

biológicos com base no custo histórico, e outro, com base no valor justo. Os autores 

constataram não haver diferenças significativas entre os dois métodos de mensuração em 

relação à projeção de fluxos futuros de caixa, porém com a mensuração de ativos biológicos a 

valor justo apresentou maior poder preditivo de lucros futuros. 

Feleaga, Feleaga e Raileanu (2012) analisaram a IAS 41 e investigaram a atual 

situação da agricultura da Romênia, e concluíram que atualmente o IAS 41 não reflete 

diretamente os procedimentos adotados em tal país, porém num futuro próximo o país 

precisará considerar sua aplicação.  

Argilés, Aliberch e Garcia-Blandón (2012), por meio de um experimento realizado 

com estudantes, agricultores e contadores que operam no setor agrícola na Espanha, 

objetivaram comparar as dificuldades associadas à contabilização de ativos biológicos e 

produtos agrícolas a partir do método de custo e do método de valor justo. Os autores 

concluíram que o método do valor justo é mais facilmente aplicável que o método de custo no 

setor agrícola. 

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa, em relação aos objetivos, classifica-se como descritiva e explicativa, 

devido ao fato de comparar o grau de atendimento das companhias abertas e fechadas e 

explicar, por meio da técnica de regressão, os motivos que levam tais empresas a divulgar 

mais ou menos informações. Quanto à abordagem, classifica-se como quantitativa, por utilizar 

técnicas estatísticas com o objetivo de explicar o comportamento dos dados. Por fim, em 

relação aos procedimentos, caracteriza-se como pesquisa documental, por utilizar-se de 

informações publicadas para analisar o comportamento econômico e financeiro de uma 

determinada população. 

A amostra da pesquisa é composta por 44 empresas, das quais 21 são companhias de 

capital aberto listadas na BM&FBovespa, que apresentaram saldo nas contas de ativos 

biológicos e/ou produtos agrícolas em suas demonstrações contábeis de 2012. As demais 23 

são empresas de capital fechado, elencadas no setor de produção agropecuária da Revista 

Exame Maiores e Melhores , edição 2013. 

A coleta dos dados das empresas de capital aberto se deu por meio do banco de da 

Economática, ao passo que das empresas de capital fechado se deu por meio de coleta online 

nos respectivos sites institucionais. 
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O primeiro procedimento consistiu na construção, para cada uma das empresas do 

estudo, do indicador de atendimento às divulgações requeridas nos parágrafos 39 a 57 do CPC 

29. Para tanto, utilizou-se de análise de conteúdo das notas explicativas, a fim de pontuá-las 

de acordo com as informações divulgadas. Assim, para cada informação divulgada pela 

empresa atribuiu-se 1 (um) ponto, em um total de 10 pontos possíveis. No quadro abaixo são 

apresentados os requisitos de divulgação do CPC 29 considerados no presente estudo. 

 
Quadro 1 – Divulgação recomendada pelo CPC 29 

REQUISITO DE DIVULGAÇÃO 
PARÁGRAFO 

DO CPC 29 

1. A entidade divulgou ganho ou perda do período corrente em relação ao valor inicial e 

também os decorrentes da mudança no valor justo dos ativos biológicos e produto 

agrícola menos despesas de venda. 

40 

2. A entidade forneceu uma descrição de cada grupo de ativos biológicos. 41 

3. A entidade divulgou a natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos 

biológicos; as mensurações ou estimativas não-financeiras de quantidade físicas: de cada 

grupo de ativos biológicos no final do período; e da produção agrícola durante o período. 

46 

4. A entidade evidenciou o método e as premissas significativas aplicados na 

determinação do valor justo de cada grupo de produto agrícola no momento da colheita e 

de cada grupo de ativos biológicos. 

47 

5. A empresa divulgou o valor justo, menos a despesa de venda do produto agrícola 

colhido durante o período, determinado no momento da colheita. 
48 

6. A entidade divulgou a existência e o total de ativos biológicos cuja titularidade legal 

seja restrita, e o montante deles dado como garantia de exigibilidades; o montante de 

compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de ativos biológicos; e 

as estratégias de administração de riscos financeiros relacionadas com a atividade 

agrícola. 

49 

7. A entidade apresentou a conciliação das mudanças no valor contábil de ativos 

biológicos entre o início e o fim do período corrente. 
50 

DIVULGAÇÃO ADICIONAL PARA ATIVO BIOLÓGICO CUJO VALOR JUSTO 

NÃO PODE SER MENSURADO DE FORMA CONFIÁVEL 

PARÁGRAFO 

DO CPC 29 

8. Se a entidade mensura ativos biológicos pelo custo, esta deve divulgar no final do 

período: uma descrição dos ativos biológicos; razão pela qual o valor justo não pode ser 

mensurado de forma confiável; uma faixa de estimativas dentro da qual existe alta 

probabilidade de se encontrar o valor justo; o método de depreciação utilizado; a vida 

útil ou a taxa de depreciação utilizada; e o total bruto e a depreciação acumulada 

(adicionada da perda por irrecuperabilidade acumulada) no início e no final do período. 

54 

9. Se durante o período corrente a entidade mensura os ativos biológicos ao seu custo 

menos depreciação e perda no valor recuperável acumuladas, deve divulgar qualquer 

ganho ou perda reconhecido sobre a venda de tais ativos biológicos, e a conciliação 

requerida pelo item 50 deve evidenciar o total relacionado com tais ativos, 

separadamente. A conciliação deve conter os seguintes montantes, incluídos no resultado 

e decorrentes daqueles ativos biológicos: perdas irrecuperáveis; reversão de perdas no 

valor recuperável; e depreciação. 

55 

10. Se o valor justo dos ativos biológicos, previamente mensurados ao custo, menos 

qualquer depreciação e perda no valor recuperável acumuladas se tornar mensurável de 

forma confiável durante o período corrente, a entidade deve divulgar: uma descrição dos 

ativos biológicos; uma explicação da razão pela qual a mensuração do valor justo se 

tornou mensurável de forma confiável; e o efeito da mudança. 

56 

Fonte: elaboração própria 

 

Os requisitos de divulgação constantes dos parágrafos 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53 e 57 

do CPC 29 foram excluídos por tratar-se de exemplificações ou por não se aplicarem no 

contexto brasileiro. 

O segundo procedimento consistiu na utilização da análise de regressão múltipla, a fim 

de verificar se há fatores explicativos dos motivos que levaram as empresas da amostra a 
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divulgar mais informações sobre seus ativos biológicos e produtos agrícolas. Como os dados 

analisados referem-se a apenas um ano, no caso 2012, utilizou-se o Método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (OLS). 

O modelo utilizado para a análise de regressão é apresentado abaixo: 

 

𝐼𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖 + 𝛽2𝑇𝐴𝑀𝑖 + 𝛽3𝐴𝐵𝐴𝑇𝑖 + 𝜀𝑖      (1) 

 

Em que: 

 variáveis independentes, considerando que nesse caso são os 

mesmos para todas as empresas da amostra; 

 IDi = variável dependente, representada pelo indicador de atendimento às 

divulgações requeridas pelo CPC 29 da empresa i para o ano de 2012; 

 Di = variável dummy independente, que assume o valor 1 (um) se a empresa i da 

amostra for de capital aberto e 0 (zero) se a empresa i da amostra for de capital 

fechado; 

 TAMi = variável independente, representativa do tamanho da empresa, cuja proxy 

considerada é o ativo total da empresa i para o ano de 2012; 

 ABATi = variável independente, representativa da participação, em termos 

percentuais, dos ativos biológicos e produtos agrícolas da empresa i para o ano de 

2012 em relação aos ativos totais da empresa i para o ano de 2012; 

 

Estudos que utilizaram variáveis dummy para explicar o comportamento de variáveis 

dependentes são relativamente comuns. A ideia é capturar se determinadas características 

qualitativas associadas aos componentes da amostra de dados impactam a variável 

dependente. A operacionalização consiste em atribuir o valor 1 (um) se a característica em 

análise for observada e 0 (zero) se não. Exemplos de estudos similares a este, que utilizaram 

um indicador de divulgação de informações contábeis como variável dependente e variáveis 

dummy como algumas das independentes são os trabalhos de Murcia e Santos (2009), Lemos, 

Rodrigues e Ariza (2009), e Rover et al. (2012). Em relação à variável dummy utilizada neste 

estudo, ou seja, se empresa de capital aberto (1) ou de capital fechado (0), a premissa é de que 

companhias abertas, em função da obrigatoriedade de adoção do padrão IFRS, e pelo fato de 

tornarem públicas suas demonstrações contábeis apresentem uma maior adequação aos 

requisitos de divulgação do CPC 29, quando comparadas às empresas de capital fechado. 

Portanto, espera-se que essa variável seja estatisticamente significativa e com sinal positivo. 

Rover et al. (2012) argumentam que grandes empresas impactam de forma mais 

significativa a sociedade, mais stakeholders as influenciam, e portanto, elas são mais 

suscetíveis a custos políticos, atraindo mais a atenção do governo e do mercado como um 

todo. Por conta disso, Firth (1979) argumenta que empresas de maior visibilidade junto ao 

público (normalmente as maiores empresas) tendem a divulgar mais informações que 

empresas menores, como forma para aumentar sua reputação corporativa e diminuir os custos 

políticos a elas associados. A literatura apresenta várias proxies para o tamanho das empresas. 

Rees (1999), por exemplo, utilizou o logaritmo natural do Valor de Mercado da empresa, 

Murcia e Santos (2009) utilizaram o logaritmo natural das receitas e Rover et. al. (2012) 

utilizaram o logaritmo natural do total do ativo. Este estudo utilizou o logaritmo natural do 

ativo total como proxy para o tamanho das empresas, e a expectativa é que essa variável seja 

estatisticamente significativa e com sinal positivo. 

A variável independente ABAT representa, a relação entre o valor dos ativos 

biológicos e produtos agrícolas e o ativo total das empresas da amostra. A ideia é que, quanto 

maior a participação dos ativos biológicos e produtos agrícolas em relação ao total do ativo, 
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maior é a divulgação de informações em relação a esse grupo de itens, de tal forma que, 

espera-se que essa variável seja estatisticamente significativa e com sinal positivo. 

A literatura apresenta outras variáveis independentes que são normalmente testadas em 

relação à sua significância com uma variável dependente representativa do grau de divulgação 

de informações contábeis, como por exemplo, concentração de capital (LEMOS; 

RODRIGUES; ARIZA, 2009; MURCIA; SANTOS, 2009), firma de auditoria (LEMOS; 

RODRIGUES; ARIZA, 2009; MURCIA; SANTOS, 2009; ROVER et al., 2012), 

rentabilidade/desempenho e endividamento (CUNHA; RIBEIRO, 2008; LEMOS; 

RODRIGUES; ARIZA, 2009; MURCIA; SANTOS, 2009; ROVER et al., 2012), 

independência dos diretores (LEMOS; RODRIGUES; ARIZA, 2009), internacionalização 

(MURCIA; SANTOS, 2009; ROVER et al., 2012), práticas de governança corporativa 

(CUNHA; RIBEIRO, 2008; MURCIA; SANTOS, 2009), entre outras. Neste estudo, não 

foram utilizadas essas variáveis, em função de serem específicas para empresas de capital 

aberto, bem como estarem fora do escopo do objeto do trabalho.  

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para atender o objetivo proposto pela pesquisa, inicialmente elaborou-se um check list  

com a finalidade verificar o grau de atendimento por parte das empresas da amostra às 

divulgações requeridas pelo CPC 29. Para tanto, coletou-se os dados necessários nas notas 

explicativas divulgadas pelas empresas em suas demonstrações contábeis de 2012, atribuindo-

se 1 (um) ponto para os itens atendidos e 0 (zero) ponto para os não atendidos. 

Após o cálculo do indicador de divulgação de cada empresa (variável dependente), 

foram também calculadas as médias e desvio padrão das variáveis independentes TAM e 

ABAT, segregando os resultados entre empresas de capital aberto e de capital fechado, 

conforme pode ser visualizado na tabela 1: 
 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas para o ano de 2012 

 Companhias Abertas Empresas Fechadas 

Média   

Indicador de Divulgação 0,5271 0,5833 

Tamanho da empresa (TAM) – em R$ 3.362.565.021 24.315.471.500 

Valor do ativo biológico – em R$ 53.057.294 791.279.500 

Representatividade do ativo biológico (ABAT) 3,08% 9,08% 

Desvio Padrão   

Indicador de Divulgação 0,3148 0,2696 

Tamanho da empresa (TAM) – em R$ 9.124.475.331 70.535.027.977 

Valor do ativo biológico – em R$ 91.214.285 1.009.693.883 

Representatividade do ativo biológico (ABAT) 3,20% 9,12% 

 

Os dados referentes o tamanho da empresa, representado pelo ativo total e a 

representatividade dos ativos biológicos em relação aos ativos totais estão apresentados em 

Reais (R$). A simples visualização desses dados denotam que as empresas de capital fechado, 

na média, são maiores do que as empresas de capital aberto, além de possuírem ativos 

biológicos maiores em termos nominais (em R$), bem como em termos de representatividade, 

em que pese os desvios-padrão dessas empresas também serem maiores. 

Outro ponto de destaca, que até mesmo surpreende, é que as empresas de capital 

fechado apresentaram para 2012 um indicador médio de divulgação das informações 

requeridas pelo CPC 29 maior que o indicador médio das empresas de capital aberto, em que 

pese não ter sido realizado um teste de diferenças de médias, o que configura uma limitação 
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desta pesquisa. Adicionalmente, o desvio padrão do indicador de divulgação das empresas de 

capital fechado é menor do que o indicador das empresas de capital aberto, o que representa 

uma maior uniformidade nas informações acerca os ativos biológicos e produtos agrícolas 

divulgadas pelas primeiras. Isso denota, uma preocupação, no mínimo igual das empresas de 

capital fechado em relação às de capital aberto com a transparência de suas demonstrações 

contábeis. Apesar disso, o atendimento às divulgações requeridas pelo CPC 29 é parcial, com 

pouco mais de metade das informações requeridas sendo divulgadas por empresas de capital 

aberto e pouco menos de 60% para as empresas de capital fechado, o que confirmam os 

achados dos trabalhos de Wanderley, Leal e Silva (2012), Silva et al. (2013) e Holtz e 

Almeida (2013). 

O procedimento seguinte consistiu em “rodar” a regressão múltipla entre as variável 

dependente e as variáveis independentes pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(OLS) com emprego do software Stata12. 

O pressuposto da normalidade dos resíduos é atendido, visto que n = 44, em função da 

teoria dos grandes números, que basicamente estabelece a normalidade quando n > 30. 

Em relação à multicolinearidade, abaixo é apresentada a tabela com a correlação entre 

as variáveis dependente e independentes. 

 
Tabela 2 – Correlação entre as variáveis dependente e independentes 

 
Indicador de 

Divulgação 
Dummy 

Tamanho da 

Empresa (TAM) 

Representatividade 

(ABAT) 

Indicador de Divulgação 1    

Dummy -0,947 1   

Tamanho da Empresa 

(TAM) 
0,1015 0,1891 1  

Representatividade 

(ABAT) 
0,2579 0,3810 -0,1314 1 

 

Conforme pode-se observar, as correlações entre as variáveis independentes são 

fracas, sendo a maior entre a variável dummy que diferencia empresas de capital aberto e 

capital fechado e a representatividade dos ativos biológicos em relação aos ativos totais. 

Portanto, pode-se inferior que não há problemas de multicolinearidade entre as variáveis 

independentes. 

Em relação à premissa da homocedasticidade, foi realizada a regressão robusta. 

Os resultados da regressão são apresentados na tabela 3. 

 
Tabela 3 - Resultados da regressão múltipla pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

Variável Dependente: Indicador de Divulgação 

Observações: 44 

Período: 2012 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística T p-value 

Constante -7,221397 21,80625 -0,33 0,742 

Dummy -18,24081 8,869036 -2,06 0,046 

Log_tamanho 2,902467 1,021718 2,84 0,007 

Representatividade 1,725143 0,625818 2,76 0,009 

F: 4,56 

Prob > F: 0,0077 

R²: 0,2036 

 

De forma geral, o R² é aproximadamente igual a 20%, o que indica que as variáveis 

Dummy, Tamanho da empresa (TAM) e Representatividade dos ativos biológicos em relação 
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aos ativos totais (ABAT) são capazes de explicar 20% da variância variável dependente 

Indicador de divulgação. O valor p do modelo é igual a 0,0077, o que significa que, em 

conjunto, as variáveis independentes são estatisticamente significativas para explicar a 

variável dependente. 

Em relação à análise individual das variáveis independentes, constatou-se que a 

variável dummy que diferencia empresas de capital aberto (1) das de capital fechado (0) é 

estatisticamente significativa ao um nível de 5% e apresenta sinal negativo. Esse resultado é 

até certo ponto surpreendente, uma vez que a expectativa era por sinal positivo, tendo em 

vista que empresas de capital aberto, em função de sua maior visibilidade e enforcement 

tendem a divulgar mais informações. Assim, a interpretação para esse achado é que o fato de 

a empresa ser de capital aberto reduz o Indicador de Divulgação da amostra de dados como 

um todo empresas. Indícios desse achado já eram previstos quando foi analisado o Indicador 

de Divulgação médio segregado entre empresas de capital aberto e fechado. 

A variável Tamanho da empresa (TAM), que teve como proxy o logaritmo natural do 

ativo total demonstrou-se estatisticamente significante a um nível de 1%, e, conforme o 

esperado, apresentou sinal positivo. A interpretação para esse achado é que, quanto maior a 

empresa, maior é o seu Indicador de Divulgação. Portanto, empresas maiores divulgam mais 

informações. Esse achado é consistente com os achados de Murcia e Santos (2009) e Rover et 

al. (2012). 

Por fim, a variável Representatividade dos ativos biológicos em relação aos ativos 

totais (ABAT) também demonstrou-se estatisticamente significante a um nível de 1%, e 

conforme o esperado, apresentou sinal positivo. Isso quer dizer que, quanto mais relevantes os 

ativos biológicos em relação ao total dos ativos, maior é a quantidade de informações 

divulgadas sobre esse grupo de ativos.  

 

5 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo determinar fatores explicativos que levaram as 

empresas da amostra de dados a divulgarem as informações exigidas nos parágrafos 39 a 57 

do Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola. Para tanto, em 

uma amostra composta por 21 empresas de capital aberto e 23 empresas de capital fechado 

que apresentaram saldo em suas contas de ativos biológicos e produtos agrícolas em suas 

demonstrações contábeis de 2012, realizou-se uma pesquisa quantitativa de objetivos 

descritos e explicativos, por meio de análise de conteúdo das notas explicativas, a fim de se 

construir um Indicador de Divulgação das informações requeridas pelo CPC 29, e análise de 

regressão múltipla, por meio do método dos Mínimos Quadrados Ordinários. 

Os achados da pesquisa permitiram concluir que a regressão realizada é 

estatisticamente significativa a um nível de 1%, com as variáveis independentes consideradas 

no modelo, (dummy de diferenciação entre empresas de capital aberto e fechado, tamanho da 

empresa e representatividade dos ativos biológicos em relação aos ativos totais) explicando 

cerca de 20% da variância da variável independente Indicador de Divulgação. 

Em relação à análise individual das variáveis independentes, todas apresentaram-se 

estatisticamente significativas pelo menos a um nível de 5%, e, com exceção da variável 

dummy, com sinal do coeficiente positivo, confirmando a expectativa prévia, fundamentada 

em evidências prévias na literatura. Assim, os achados da pesquisa permitem concluir que, 

quanto maior a empresa e maior a relevância dos ativos biológicos e produtos agrícolas em 

relação ao total dos ativos, maior é a divulgação de informações pelas empresas da amostra 

acerca esse grupo de itens. 

Em relação à variável dummy que diferenciou empresas de capital aberto (1) das 

empresas de capital fechado (0), o sinal do coeficiente angular encontrado foi negativo, 
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enquanto a expectativa era que o sinal fosse positivo. A interpretação para esse fato é que 

empresas de capital aberto divulgam menos informações acerca ativos biológicos e produtos 

agrícolas do que empresas de capital fechado, o que, levando em conta a maior visibilidade e 

o enforcement à que as primeiras estão sujeitas é surpreendente. Em relação a esse achado, já 

havia evidência de isso poderia acontecer, uma vez que, em média, as empresas de capital 

aberto divulgaram 52,71% das informações requeridas pelo CPC 29, ao passo que as 

empresas de capital fechado divulgaram 58,33% dessas mesmas informações no ano de 2012. 

Em relação ao quanto foi divulgado das informações requeridas, observa-se que houve 

um cumprimento parcial, portanto, ainda há espaço para melhorias na qualidade e quantidade 

das informações divulgadas pela empresas em suas notas explicativas. 

Em relação às limitações da pesquisa, tem-se a pequena quantidade de empresas 

fazendo parte da amostra de dados, a pequena quantidade de variáveis independentes 

consideradas no modelo de regressão e a limitação dos achados, que só são generalizáveis 

para as empresas da amostra de dados. 

Como sugestões de pesquisas futuras, tem-se o aumento dos períodos analisados, com 

emprego de regressão múltipla com dados em painel, bem como o aumento da amostra de 

dados. Também se sugere a introdução de mais variáveis independentes no modelo, a fim de 

aumentar a relev6ancia dos achados.  
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