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RESUMO 

O pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 29, que trata dos Ativos 

Biológicos e Produtos Agrícolas, modificou a forma de contabilização destes ativos pelas 

companhias. Dentre as mudanças, está a avaliação periódica e a necessidade de mensuração a 

valor justo. A consequência desta alteração proposta pelo CPC 29 é que a mensuração a valor 

justo provoca variabilidade do saldo dos ativos biológicos através de ganhos ou perdas. Esses 

ganhos ou perdas desde então são alocados imediatamente ao resultado do exercício. O 

objetivo deste estudo é analisar o impacto da mensuração a valor justo dos ativos biológicos 

no resultado anual. Para o estudo, foram selecionadas 41 companhias que apresentavam ativos 

biológicos em suas demonstrações financeiras no período de 2010 a 2014, sendo elas 25 

companhias de capital aberto e 16 companhias de capital fechado, presentes na listagem das 

500 maiores e melhores segundo a Revista Exame. Na pesquisa se analisou as demonstrações 

financeiras, principalmente as notas explicativas, e como método de análise utilizaram-se 

técnicas estatísticas e econométricas. Os resultados encontrados confirmam que a utilização 

da mensuração a valor justo em ativos biológicos provoca impactos positivos sobre o 

resultado do exercício. Na pesquisa ainda se identificou que o mecanismo de ajuste a valor 

justo por si só não resulta em elevação da volatilidade dos resultados das companhias, e que 

tanto este resultado quanto os ajustes provenientes da mensuração pelo valor justo são 

afetados pela oscilação dos preços dos produtos biológicos comercializados por estas 

companhias. Assim, considera-se que o estudo contribui para apresentar a influência da 

utilização da mensuração a valor justo dos ativos biológicos no resultado anual. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade brasileira passou por um período de convergência das normas 

contábeis internacionais após a publicação e adoção das Leis n° 11.638/07 e 11.941/09, de 

modo a apresentar relatórios e demonstrações financeiras mais consistentes e mais 

transparentes. Essas mudanças foram influenciadas pelas normas internacionais publicadas 

pelo International Accounting Standards Board (IASB). Em consequência, no Brasil criou-se 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que passou a interpretar as normas do IASB e 

publicar Pronunciamentos Contábeis - CPCs (Resolução CFC nº 1.055/2005). 

Para que esta convergência acontecesse foram publicados diversos Pronunciamentos 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E em 2009 foi publicado o CPC 29 que trata dos 

Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas. Conforme Deliberação da CVM nº 596, a Comissão 

de Valores Imobiliários (CVM) obrigou as companhias abertas a se adequarem ao CPC 29 no 

ano calendário de 2010.  

A partir de então, a completa adoção ao CPC 29 trouxe às companhias um novo 

elemento: a necessidade de avaliação periódica a valor justo de seus ativos biológicos. 

Contudo, dentre as dificuldades encontradas pelas companhias está justamente a mensuração 

a valor justo. Nascimento (2011) em seu estudo sobre a companhia BRF – Brasil Foods S.A.  

identificou em um dos resultados que o método de mensuração a valor justo requer a adoção 

de premissa “forçada” em relação à atribuição da margem de lucro à atividade agrícola e 

“subjetiva” em relação à taxa de desconto para os ativos biológicos. Mesmo com essas 

dificuldades de aplicação do CPC 29, é sabido que a mensuração a valor justo torna o ativo 

biológico mais condizente com a realidade (Almeida, Costa, Coutinho e Silva, & Laurencel, 

2011; Martins, 2012; Silva Filho, Martins, & Machado, 2013). Ou seja, a aplicação da norma 

objetiva que as Demonstrações Financeiras retratem com fidedignidade o saldo destes ativos. 

A mudança na avaliação dos ativos biológicos a partir da obrigatoriedade do CPC 29 

foi expressiva. Silva Filho, Martins, e Machado (2012) analisaram o reflexo desta mudança no 

Patrimônio Líquido das companhias do segmento do Agronegócio listadas na BM&FBovespa 

que fizeram a adoção ao CPC 29. Foi observado que a adoção ao valor justo como avaliação 

dos ativos biológicos impactou no Patrimônio Líquido das companhias, o que indicou, 

também, que a utilização do custo histórico defasava o real valor destes ativos. 

De acordo com a Deliberação da CVM nº 596, o ganho ou perda nos períodos 

subsequentes a 2010 são reconhecidos no resultado das companhias. Portanto, o resultado do 

exercício passa a sofrer variações, de ganhos e de perdas, relacionados ao ajuste a valor justo 

dos ativos biológicos e dos produtos agrícolas que a companhia possui. Estas variações 

podem provocar a volatilidade do resultado do exercício da companhia. E sendo os ativos 

biológicos mensurados a valor justo, muitas vezes avaliados a valor de mercado, o preço 

praticado no mercado dos ativos biológicos pode provocar a volatilidade no resultado do 

exercício. 

Então o presente trabalho procura analisar o impacto da mensuração a valor justo dos 

ativos biológicos no resultado anual. Assim como, verificar se a volatilidade dos resultados 

anuais das companhias ao longo do tempo é provocado por fatores exógenos, como a 

oscilação do preço de mercado dos seus ativos biológicos. 

 



 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 IAS 41 E CPC 29 – Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas 

A definição do que é um ativo biológico está presente no International Accounting 

Standard (IAS) 41, o qual apresenta um ativo biológico como “um ser animal ou vegetal”. 

Assim como os demais International Accounting Standard publicados, o IAS 41 foi estudado, 

analisado e depois publicado como CPC 29 “Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas”.  

A amplitude da aplicação do CPC 29 restringe-se a um determinado período de tempo 

das atividades agrícolas, sendo do plantio até a colheita dos produtos advindos dos ativos 

biológicos da entidade, ou seja, é aplicada enquanto a planta está em pé e o animal em vida. A 

norma, portanto, não trata do processamento dos produtos agrícolas após a colheita e nem dos 

estoques de produtos advindos de ativos biológicos, estes são tratados pelo CPC 26 – 

Estoques.  

Contudo, nem todo o animal de propriedade da entidade e nem toda a árvore de 

propriedade da companhia é considerado um ativo biológico. Após a identificação do ativo 

biológico ou grupos de ativos biológicos as entidades devem observar mais três itens segundo 

o CPC 29 para reconhecer o ativo como tal: 

a) a entidade controla o ativo resultante de eventos passados; 

b) for provável que benefícios econômicos futuros deste ativo fluirão para a 

companhia;  

c) o seu valor justo ou custo puder ser mensurado de forma confiável. 

Somente após a verificação e o cumprimento destes três itens é que ocorre a 

identificação do ativo como sendo um ativo biológico. A partir de então é necessário 

mensurar este ativo a valor justo de acordo com o CPC 29. Segundo o CPC 29 (2009, p. 5) “o 

ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do 

reconhecimento inicial e no final de cada período de competência”.  

Antes mesmo da publicação do CPC 29 aqui no Brasil, alguns países que já adotavam 

o IAS 41 passavam por dificuldades para aplicação da norma, reconhecimento e também 

mensuração dos seus ativos biológicos. Sobre este assunto, Pires e Rodrigues (2008) 

desenvolveram um estudo para verificar a aderência ao IAS 41 em Portugal e, principalmente, 

os critérios para reconhecimento e mensuração a valor justo dos ativos biológicos no país. A 

partir de uma análise documental da norma e principalmente de estudos empíricos sobre a 

aplicabilidade da mensuração a valor justo de ativos relacionados a atividade agrícola, os 

autores chegaram a 4 conclusões. A primeira tem relação com a estrutura da empresa e com a 

atividade agrícola desenvolvida. Dada a grande quantidade de empresas familiares com 

pequenas propriedades, assim como ocorre no Brasil, identificaram a necessidade da 

construção de um modelo normativo para facilitar a compreensão e maior adesão a IAS 41. A 

segunda conclusão foi que a normalização da IAS 41 em Portugal apresenta-se de uma forma 

complexa e pouco clara dificultado a compreensão e aplicação da mesma. Pires e Rodrigues 

(2008) também concluíram que a definição de ativo biológico não parecia muito coerente com 

os ativos relacionados a culturas florestais. Como última conclusão, os autores reconheceram 

que a mensuração a valor justo sempre estará relacionada com alguma complexidade, e que a 

relevância de cada operação relacionada a um ativo biológico deva ser levada em conta para 

reconhecimento e mensuração dos ativos. 

A fim de verificar a orientação atual da contabilidade sobre os ativos biológicos e 

produtos agrícolas nos Estados Unidos, foi desenvolvido um estudo por Fischer e Marsh 

(2013), no qual os autores tinham como intuito analisar as vantagens e desvantagem dos EUA 



 

 

 

em adotar o padrão internacional da contabilidade para os ativos biológicos e produtos 

agrícolas. Os autores identificaram, através da análise de demonstrativos contábeis, diferenças 

substanciais em relação ao padrão internacional IFRS e o United States - Generally Accepted 

Accounting Principles (US GAAP) utilizado. Verificaram que mesmo com o esforço do IAS 

41 para melhorar a comparabilidade das demonstrações financeiras, as variações de avaliação 

a valor justo dos ativos somada a exigência de modificar o método de custo histórico para 

valor justo continuarão causando grandes diferenças nos relatórios das companhias. 

 

2.2 Custo Histórico Versus Valor Justo 

Antes da adoção ao padrão International Financial Reporting Standards (IFRS), os 

ativos biológicos eram avaliados a custo como base de valor. Padoveze (2014, p. 121) 

menciona que “as aquisições de ativos deverão ser contabilizadas pelo seu valor histórico, 

pelo seu valor de compra ou aquisição”. No entanto, de acordo com o CPC 29, as companhias 

deverão passar a utilizar o valor justo para mensuração dos ativos biológicos. Conforme o 

CPC 46 – Mensuração do Valor Justo (2012, p. 2), valor justo é 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”, com uma abordagem de 

avaliação dos ativos biológicos bem diferente da utilizada antes da adequação ao CPC 29. 

Uma das primeiras análises sobre a mudança de custo histórico para valor justo (fair 

value) nos ativos biológicos foi um estudo realizado por Argiles, Bladón e Monllau (2009) em 

duas fazendas na Espanha. Uma das fazendas analisada utilizava o custo histórico como 

método de mensuração dos ativos biológicos e a outra fazenda utilizava o valor justo. Os 

resultados dos testes realizados pelos autores revelaram que o uso do valor justo não provocou 

diferenças significativas nos lucros e nas receitas. E acrescentam os autores que nenhuma das 

supostas desvantagens para o uso do valor justo foram, empiricamente, confirmadas pela 

pesquisa. 

Também com o propósito de analisar a mudança da mensuração de custo histórico 

para valor justo, Silva Filho et al. (2013) realizaram um estudo no qual foram analisadas 25 

companhias de capital aberto que exploram ativos biológicos. Através das demonstrações 

contábeis das companhias publicadas na BM&FBovespa dos exercícios sociais de 2008 e 

2009, os autores procuram avaliar a questão do value-relevance dos ativos biológicos 

mensurados a Valor Justo (fair value) e a custo histórico. Por meio de uma regressão 

(pooling) dos valores de ativos biológicos, os autores chegaram a resultados empíricos que 

suportam evidências de que a substituição do custo histórico por valor justo na mensuração 

dos ativos biológicos não foi relevante para os usuários da informação contábil no Brasil. 

No entanto, o estudo realizado por Silva Filho et al. (2013) refere-se a um período de 

exercícios findos em 2008 e 2009, sendo que a deliberação da CVM nº 596 obrigou as 

companhias abertas a realizarem a adequação ao CPC 29 no ano calendário de 2010.  Martins 

(2012), em contraponto ao estudo de Silva Filho et al. (2013), analisou em sua dissertação se 

as informações contábeis referentes a ativos mensurados a valor justo possuem value 

relevance e se apresentam uma mensuração confiável, porém com um período compreendido 

entre o último trimestre de 2010, todos os trimestres de 2011, até o primeiro trimestre de 

2012. A pesquisa inclui seis ativos patrimoniais, sendo quatro financeiros e dois não 

financeiros, que incluía os ativos biológicos. Os testes empíricos dos atributos da informação 

contábil utilizados na pesquisa, relevância e confiabilidade, foram do modelo de avaliação de 

Feltham e Ohlson (1995), conforme o estudo de Dahmash, Durand e Watson (2009), 



 

 

 

desmembrando-se as variáveis Ativos Operacionais Líquidos (AOL) e Ativos Financeiros 

Líquidos (AFL) para permitir identificar os coeficientes das variáveis de interesse da 

pesquisa. Os resultados encontrados, segundo Martins (2012), em relação aos ativos não 

financeiros – ativos biológicos de curto e longo prazo – mensurados a valor justo sustentam 

que ambos se apresentaram como valores relevantes para o mercado.  

 

2.3 Ganhos e Perdas na Mensuração dos Ativos Biológicos 

Sendo o valor justo mensurado confiavelmente e na mensuração haver ganhos ou 

perdas, estas devem ser reconhecidas no resultado. O CPC 29 (2009, p. 7) enfatiza que “o 

ganho ou a perda proveniente do reconhecimento inicial do produto agrícola ao valor justo, 

menos a despesa de venda, deve ser incluído no resultado do período em que ocorrer”.  

No que se refere a alocação no resultado, foi realizado um estudo na Austrália que 

enfatizava a volatilidade nos resultados anuais com a utilização da mensuração a valor justo 

nos ativos biológicos. Os autores Herbohn e Herbohn (2006) procuraram identificar as 

implicações nos relatórios financeiros apresentados na Austrália com a adequação da 

contabilidade do país a IAS 41. A pesquisa foi realizada com instituições públicas e privadas 

que apresentaram ativos florestais em seus relatórios no período de 30 de junho de 2000 a 30 

de junho de 2004. A partir das análises, os autores comprovaram que a mensuração a valor 

justo de ativos biológicos florestais provocam a volatilidade no resultado anual. 

Um outro estudo realizado por Lefter e Roman (2007) procurou analisar a utilização 

do valor justo na contabilidade, relacionado a transição do custo histórico para o valor justo e 

seus impactos no resultado anual, procurando também identificar problemas relacionados a 

esta transação, implicações, assim como vantagens e possíveis desvantagens da adequação ao 

IAS 41. Os autores basearam seu estudo bibliográfico na literatura publicada sobre o tema, 

principalmente sobre as normas do IASB, e acrescentando com exemplos de intepretação e 

mensuração cotidianos de valor justo de alguns ativos biológicos. Lefter e Roman (2007) 

identificaram com o estudo que a utilização da mensuração dos ativos biológicos pelo valor 

justo traz vantagens para a tomada de decisão a partir das demonstrações financeiras, pois 

reconhece no resultado do período as variações no ativo. No entanto, também verificaram que 

o reconhecimento imediato destas variações provoca uma maior volatilidade do resultado 

anual. 

Em outra pesquisa, Rech, Pereira, Pereira, e Cunha (2006) demonstraram a 

importância da avaliação periódica dos ativos biológicos e sua mensuração a valor justo. As 

empresas brasileiras que compunham a amostra eram do setor de pecuária de corte. Os autores 

concluíram que com a aplicação da norma IAS 41 é possível demonstrar de maneira justa e 

verdadeira a variação patrimonial ocorrida durante determinado período, mesmo que não 

tenha ocorrido a realização financeira. Os pesquisadores destacaram que no caso da pecuária 

de corte o resultado que seria apresentado somente no final do ciclo operacional, normalmente 

de 3 a 4 anos, com a aplicação do CPC 29 poderia ser obtido anualmente. Este dado enriquece 

bastante as demonstrações contábeis que se “tornam mais úteis ao tomador de decisões que 

pode pautar-se em valores e dados atuais, podendo realizar projeções, análises e comparações 

entre períodos e com outras entidades” (RECH et al. 2006). 

 

2.4 Desenvolvimento das Hipóteses da Pesquisa  

As mudanças propostas pelos CPCs na contabilidade das companhias são 

demasiadamente expressivas. Sendo que a teoria contábil prevê que, mudanças de premissas 



 

 

 

contábeis sempre provocam distorções nas demonstrações contábeis das companhias, como 

observado no estudo de Almeida et al. (2011). Por exemplo, o Ativo Imobilizado – CPC 27, 

provocou mudanças na contabilização, principalmente na taxa de depreciação destes ativos 

que até o pronunciamento técnico eram baseados na taxa de depreciação determinado pela 

Legislação Fiscal. As alterações ao padrão internacional das normas contábeis de 

reconhecimento e mensuração, no caso do Ativo Imobilizado, foi objeto de estudo de Eckert, 

Mecca, Biasio, e de Souza, (2012). Dentre os resultados encontrados na pesquisa, os autores 

identificaram que a alteração na forma de avaliação da vida útil dos bens do Ativo 

Imobilizado reduziu significativamente os custos e despesas com depreciação das 

companhias, gerando assim um impacto positivo no resultado. 

No que se refere a análise do impacto da mensuração a valor justo dos ativos 

biológicos no resultado anual, apresenta-se a primeira hipótese que foi testada na pesquisa: 

H1 – A utilização da mensuração a valor justo dos ativos biológicos tende a aumentar 

o resultado anual da companhia ao longo dos anos. 

A tendência com as mudanças de avaliação dos ativos biológicos das companhias, 

assim como acontece com o Ativo Imobilizado, é que as demonstrações financeiras 

apresentem com mais fidedignidade os saldos desses ativos. Como citado anteriormente, a 

pesquisa de Silva Filho et al. (2012) identificou um aumento estatisticamente significativo 

nos valores do patrimônio líquido com a utilização da mensuração a valor justo nos ativos 

biológicos. Sendo assim, a segunda hipótese testada na pesquisa buscou identificar se: 

H2 – A utilização da mensuração a valor justo dos ativos biológicos é realizada pelas 

companhias para aumentar o resultado anual. 

A mensuração a valor justo dos ativos biológicos, que traz mais fidedignidade aos 

saldos desses ativos, também provocam uma volatilidade no resultado anual das companhias 

como mencionado no resultado do estudo bibliográfico de Lefter e Roman (2007) e também 

nos resultados do estudo de Herbohn e Herbohn (2006) sobre a adequação a IAS 41 realizado 

na Austrália. Por isso a terceira hipótese testada na pesquisa buscou confirmar se: 

H3 – A mensuração a valor justo dos ativos biológicos de companhias eleva a 

volatilidade dos resultados das companhias relativamente as que adotam custo histórico. 

Além da volatilidade no resultado anual das companhias outro ponto que recebeu 

destaque nos estudos anteriores, como já mencionado, é a subjetividade para mensuração a 

valor justo dos ativos biológicos. Dentre os estudos Quirino (2011) colaborou com a 

mensuração a valor justo relacionados à existência de mercado ativo para o ativo biológico 

florestal por meio de informações de preço no mercado.  

Os estudos desenvolvidos propuseram modelos para auxiliar a mensuração do ativo 

biológico a valor justo. No entanto não analisaram se o preço de mercado dos ativos 

biológicos influencia o ajuste a valor justo, que consequentemente afetaria o resultado anual 

das companhias. Surge então a necessidade de identificar se o preço de mercado dos ativos 

biológicos, uma das premissas utilizadas no cálculo da mensuração a valor justo, está 

contribuindo para a volatilidade do resultado do exercício. Assim, a quarta hipótese testada na 

pesquisa buscou confirmar se: 

H4 – A volatilidade dos resultados anuais das companhias ao longo do tempo é 

provocada por fatores exógenos como a oscilação do preço de mercado dos seus ativos 

biológicos.  

 



 

 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 População e Amostra 

A população da pesquisa desenvolvida compreende todas as companhias presentes na 

base de dados da Economática® e dos exercícios de 2010 a 2014. Após a seleção destas 

companhias foi confirmado se a companhia selecionada estava presente na lista das 

companhias abertas da BM&FBovespa e também identificadas as companhias que 

apresentavam saldo na conta Ativo Biológico, tanto no Ativo Circulante quanto no Ativo Não 

Circulante, mesmo que apenas em um dos exercícios do período da pesquisa.  

Sendo que das companhias selecionadas para a amostra foram excluídas: a companhia 

Suzano Papel e Celulose S.A. por ser controlada da companhia Suzano Holding S.A. que já 

faz parte da amostra final; e a companhia Duratex por ser controlada da companhia Itausa – 

Investimentos Itaú S.A. que também faz parte da amostra final. Sendo então, selecionadas 25 

companhias abertas presentes na BM&FBovespa para a amostra final da pesquisa. 

Dada à quantidade limitada de companhias selecionadas para compor a amostra final, 

também foram consideradas as demonstrações financeiras das 500 maiores e melhores 

segundo a Revista Exame. As companhias selecionadas foram as que satisfaziam os requisitos 

da pesquisa, e que apresentavam seus relatórios financeiros anuais disponíveis na base de 

dados Klooks ou de forma online através dos Website das companhias.  

Considerando as 25 companhias abertas listadas na BM&FBovespa (código 1 a 25) 

somadas às 16 companhias fechadas presentes na listagem das 500 maiores e melhores 

segundo a Revista Exame (código 26 a 41) do período de 2010 a 2014, completa-se a amostra 

de 41 companhias para o estudo proposto (Quadro 1).  

Para facilitar os testes estatísticos e a análise dos resultados cada companhia recebeu 

um código conforme observado no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Companhias da amostra final 

Código Nome da Companhia 

1 Battistella Administração e Participações S.A. 

2 Biosev S.A. 

3 Brasilagro – Cia Brasileira de Prod. Agrícolas 

4 BRF – Brasil Foods S.A. 

5 Ceee – Distribuição 

6 Celulose Irani S.A. 

7 Cosan S.A. Industria  e Comércio 

8 Empresa Nac. de Com. Crédito e Part. S.A.Encorpar 

9 Ferbasa - Companhia de Ferro Ligas da Bahia 

10 Fibria Celulose S.A. 

11 Itausa – Investimentos Itaú S.A. 

12 JBS S.A. 

13 Karsten S.A. 

14 Klabin S.A. 

15 Marfrig Global Foods S.A. 

16 Minerva S.A.  

17 Randon S.A. Implementos e Participações 



 

 

 

Código Nome da Companhia 

18 São Martinho S.A. 

19 SLC Agrícola S.A. 

20 Suzano Holding S.A. 

21 Tereos Internacional S.A. 

22 Trevisa Investimentos S.A. 

23 Vanguarda Agro S.A. 

24 Wembley Sociedade Anônima 

25 Wlm Industria e Comércio S.A. 

26 Abc Indústria e Comércio S.A 

27 Agrogem S/A. Agroindustrial 

28 Aperam Inox América do Sul S.A. 

29 ArcelorMittal Brasil S/A 

30 C. Vale Cooperativa Agroindustrial 

31 Cargill Agrícola S.A. 

32 Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda. 

33 Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Cenibra 

34 Copacol - Cooperativa Agroindustrial Consolata 

35 Eldorado Brasil Celulose S.A. 

Continua... 

Conclusão... 

Código Nome da Companhia 

36 Frimesa Cooperativa Central 

37 Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A 

38 Mili S.A. 

39 Usina Caeté S.A. 

40 Votorantim Metais S.A. 

41 Votorantim Siderurgia S/A 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O período analisado compreende os exercícios dos anos de 2010 a 2014, tendo em 

vista que só a partir de dezembro de 2010 as companhias foram obrigadas a publicar suas 

demonstrações financeiras de acordo com item 28 do CPC 29 (2009) no qual consta que “o 

ganho ou a perda proveniente do reconhecimento inicial do produto agrícola ao valor justo, 

menos a despesa de venda, deve ser incluído no resultado do período em que ocorrer”. 

 

3.2 Dados Selecionados 

A partir da seleção das companhias que compõem a amostra final, foram coletados 

dados referentes as seguintes contas: Ativo Biológico Circulante (ABC) e Circulante 

(ABNC); Ativo Total (AT); Ativo Circulante (AC); Ativo Não Circulante (ANC); Patrimônio 

Líquido (PL) e o Resultado do Exercício (RE).  



 

 

 

Em nota explicativa foram coletados dados referente ao Ajuste a Valor Justo (AVJ), 

bem como a forma de determinação do valor justo desses ativos. Para os testes do estudo foi 

realizada a redução de 34% no valor da variável Ajuste a Valor Justo (AVJ) conciliado em 

nota explicativa pelas companhias, a fim de eliminar o efeito dos impostos diferidos no 

Resultado do Exercício (RE) das companhias, conforme Legislação Tributária Federal sobre 

imposto de Renda e Contribuição Social nº 12.973/2014 em seu Art. 10. Com este 

procedimento obteve-se, aproximadamente, o valor monetário que o Ajuste a Valor Justo 

(AVJ) impactou no resultado anual das companhias através da variável Ajuste a Valor Justo 

no Resultado do Exercício (ARE). 

Também foram coletados dados qualitativos dos ativos biológicos, como o método de 

determinação do valor justo desses ativos, os tipo de ativos biológicos de cada companhias, e 

seu respectivo saldo de cada tipo. Assim como foram coletados dados referentes ao valor de 

mercado dos tipos de ativos biológicos encontrados. A coleta foi realizada junto ao Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA-USP), através dos dados de séries 

estatísticas, análises mensais e conjunturais dos produtos agrícolas. Foram coletados os dados 

do preço dos produtos do último dia útil de cada um dos cinco anos que compõem o estudo. 

Para os dados referentes ao valor de mercado das culturas temporárias (CT), foram 

coletados dados referente a 6 culturas: açúcar, algodão, café, milho, soja e trigo. Isso pelo fato 

das companhias considerarem, em suas demonstrações financeiras seu ativo biológico 

somente como cultura temporária, sem descriminá-la. Estas 6 culturas temporárias foram 

escolhidas pelo fato de ao menos uma das companhias da amostra citar o tipo de ativo 

biológico em suas demonstrações financeiras. Todos os dados utilizados para análise na 

pesquisa foram trazidos a valores atualizados quando necessário, ou seja, inflacionados à 

valor de 2014. 

 

3.3 Testando as Hipóteses da Pesquisa 

A hipótese H1 procura verificar se a utilização da mensuração a valor justo dos ativos 

biológicos tende a aumentar o resultado anual da companhia ao longo dos anos. No caso para 

o Teste t realizado procura-se verificar se a média do Ajuste a Valor Justo no Resultado do 

Exercício (ARE) de cada ano é estatisticamente superior a zero. Portanto: H0: µi≤0 e H1: 

µi>0 para o teste e considerado um nível de significância de 5% um valor adequado, em uma 

curva unicaudal. Onde µi é a média do ARE de cada ano i, sendo que ao todo foram 

realizados 5 testes. 

A hipótese H2 procura identificar se a utilização da mensuração a valor justo dos 

ativos biológicos é realizada pelas companhias para aumentar o resultado anual. Para tanto foi 

realizado o teste de diferença entre médias, sendo que para este teste foram utilizados dados 

referentes ao Resultado do Exercício (RE) e da variável Ajuste a Valor Justo no Resultado do 

Exercício (ARE). Para o teste, o valor do Ajuste a Valor Justo no Resultado do Exercício 

(ARE) de cada companhia e dos 5 anos da amostra foi subtraído do saldo do Resultado do 

Exercício (RE). Em seguida foram separados os saldos da variável Ajuste a Valor Justo em 

dois grupos: o primeiro grupo formado pelos ARE dos RE que apresentariam prejuízo no 

exercício (RE – ARE = Prejuízo), e o segundo grupo formado pelos ARE dos RE que 

apresentariam lucro no exercício (RE – ARE = Lucro). Por fim, foi calculada a média e o 

desvio-padrão do Ajuste a Valor Justo no Resultado do Exercício (ARE) dos dois grupos 

acima. 

A estatística de teste para a hipótese H2 é apresentada abaixo: 



 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

ARELuc: Média do ARE da amostra de companhias que apresentaram Lucro; 

AREPrej: Média do ARE da amostra de companhias que apresentaram Prejuízo; 

σLuc: Desvio-Padrão do ARE da amostra de companhias que apresentaram Lucro; 

σPrej: Desvio-Padrão do ARE da amostra de companhias que apresentaram Prejuízo; 

nLuc: Número de observações de companhias que apresentaram Lucro; 

nPrej: : Número de observações de companhias que apresentaram Prejuízo. 

A hipótese H3 tem inspiração nos resultados de um estudo realizado na Austrália por 

Herbohn e Herbohn (2006). Para testar a hipótese H3, foram utilizados dois testes de diferença 

de médias. Esses testes buscam verificar se a volatilidade dos resultados dos exercícios das 

companhias que adotam a mensuração do ativo biológico ao valor de mercado é superior a 

volatilidade dos resultados das companhias que utilizam mensuração de ativo biológico pelo 

custo histórico.  

Inicialmente cada uma das 41 companhias que compõe a amostra foram classificadas 

em dois grupos: as companhias que informaram em nota explicativa utilizar o Valor Justo 

para a mensuração dos seus ativos biológicos (VJ) e as companhias que informaram em nota 

explicativa utilizar o Custo Histórico para a mensuração dos seus ativos biológicos (CH). Para 

cada companhia foram calculadas as médias e os desvios-padrão do RE entre os anos de 2010 

e 2014. Em seguida foram calculados os coeficientes de variação para cada companhia. Por 

fim, foi calculado a média e o desvio-padrão dos coeficientes de variação do RE de cada 

grupo. 

A estatística de teste é apresentada a seguir: 

 

 

 

 

Onde: 

CVVJ: Média do coeficiente de variação companhias que utilizam Valor Justo; 

CVCH: Média do coeficiente de variação companhias que utilizam Custo Histórico; 

σVJ: Desvio-Padrão coeficiente de variação companhias que utilizam Valor Justo; 

σCH: Desvio-Padrão do coeficiente de variação companhias que utilizam Custo 

Histórico; 

nVJ: Número de companhias que utilizam Valor Justo; 

nCH: : Número de companhias que utilizam Custo Histórico. 

Ainda na hipótese H3 um segundo teste foi realizado para corroborar o resultado 

encontrado no primeiro teste. O segundo teste adotou um procedimento um pouco diferente. 

Inicialmente o RE de cada companhia em cada ano foi dividido pelo ativo total da companhia 

naquele ano. Em seguida, para cada companhia foi calculado o desvio-padrão dessa métrica 

entre os anos de 2010 e 2014. Por fim, foi feito um Teste t para verificar se a média dos 

desvios-padrão (DP) das companhias que utilizam Valor Justo (VJ) é estatisticamente 

diferente da média dos desvios-padrão das companhias que utilizam Custo Histórico (CH). 

A segunda estatística de teste é apresentada a seguir: 
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Onde: 

DPVJ:  Média dos desvios-padrão dos RE/AT das companhias que utilizam Valor 

Justo; 

DPCH: Média dos desvios-padrão dos RE/AT das companhias que utilizam Custo 

Histórico; 

σVJ: Desvio-Padrão dos desvios-padrão dos RE/AT das companhias que utilizam 

Valor Justo; 

σCH: Desvio-Padrão dos desvios-padrão dos RE/AT das companhias que utilizam 

Custo Histórico; 

nVJ: Número de companhias que utilizam Valor Justo; 

nCH: : Número de companhias que utilizam Custo Histórico. 

Com o intuito de testar a hipótese H4 foi realizada uma estimação por mínimos 

quadrados ordinários para verificar se a volatilidade dos resultados anuais das companhias no 

período de análise está relacionada com a volatilidade dos preços de mercado dos seus ativos 

biológicos. Para tanto, foi estimado o seguinte modelo:  

 

σi
Resultado

 = α + β1D1σ1,i + β2D2σ2,i + β3D3σ3,i + β4D4σ4,i + β5D5σ5,i + β6D6σ6,i + β7D7σ7,i 

+ β8D8σ8,i + β9D9σ9,i + β10D10σ10,i + ɣ1SIZEi + ɣ2BIOi + ɣ3ENDIVi + ɣ4ABERTi + ɣ5CHi + εi 

 

Onde α, β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9, β10, ɣ1, ɣ2, ɣ3, ɣ4, ɣ5 são parâmetros a serem 

estimados; D1, D2, D3, D4,  D5, D6,  D7, D8,  D9, D10  são dummies que são iguais a 1 caso a 

companhia i possua o ativo biológico dos seguintes tipos: D1 Bovinos, D2 Cultura Temporária 

de Açúcar, D3 CT de Algodão, D4 CT Café, D5 CT Milho, D6 CT Soja, D7 CT Trigo, D8 

Floresta, D9 Aves, D10 Suínos; σ1, σ2, σ3, σ4, σ5, σ6, σ7, σ8, σ9, σ10 são os desvios-padrão dos 

preços de cada um dos 10 tipos de ativos biológicos que a companhia i possuía nos anos 

analisados; SIZEi é a média do ln (Ativo Total) da companhia i, BIOi é a média do ativo 

biológico sobre o ativo total da companhia i, ENDIVi é a média da razão Passivo Total sobre 

Ativo Total da companhia i, ABERTi é uma dummy que é igual a 1 se a companhia é de 

capital aberto e CHi é uma dummy que é igual a 1 se a companhia usa o método do custo 

histórico para avaliar seus ativos biológicos; ε é o resíduo da companhia i.  

O modelo apresentado anteriormente foi estimado utilizando-se duas formas de medir 

a volatilidade do resultado (σi
Resultado

). Em um primeiro conjunto de especificações, a 

volatilidade do resultado foi calculada pelo desvio-padrão do lucro líquido da companhia i. 

Buscando-se testar a robustez dos resultados o modelo também foi estimado utilizando-se o 

desvio-padrão da razão lucro líquido sobre ativo total. 

Procurando também corroborar os resultados dos testes realizados utilizando-se o 

modelo apresentado anteriormente, foi estimado um novo modelo modificando apenas a 

variável dependente lucro líquido (σi
Resultado

) pela variável dependente Ajuste a Valor Justo no 

Resultado do Exercício (ARE) (σi
ARE

). Sendo que no primeiro conjunto de especificações 

deste modelo utiliza-se o desvio-padrão da variável Ajuste a Valor Justo no Resultado do 

Exercício (ARE) da companhia i. E para testar a robustez dos resultados deste modelo 
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também foi estimado utilizando-se do desvio-padrão da razão da variável Ajuste a Valor Justo 

no Resultado do Exercício (ARE) (σi
ARE

) sobre ativo total. 

Para o cálculo do teste da hipótese H4 não foi considerado o preço de mercado dos 

equinos, por não apresentar dados de séries estatísticas no Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA-USP). E para o cálculo da hipótese H4 para o produto Floresta 

foi utilizado o preço internacional da celulose NBSK, ou celulose de fibra longa, cotada em 

dólar, também disponível na CEPEA-USP, desconsiderando para tanto o preço da celulose 

NBSK, ou celulose de fibra longa, para o ano de 2014, pois não foi encontrado. 

 

3.4 Limitações Metodológicas 

As companhias analisadas fazem parte de uma seleção de companhias que apresentam 

certos tipos de ativos biológicos. As evidências analisadas limitam-se a estes tipos de ativos e 

a estas companhias, portanto a pesquisa não pode ser generalizada para todas as companhias 

que apresentam algum ativo biológico. Assim como as limitações relacionadas ao método de 

regressão utilizado na pesquisa, o qual é valido somente para o período de tempo analisado. 

Limitações estas que não comprometem o estudo desenvolvido nem as análises de resultado 

que seguem na próxima seção. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise do Teste da Hipótese H1 

Este capítulo apresenta os resultados encontrados nas análises da hipótese H1 da 

pesquisa. Para tanto foi realizado o Teste t para verificar se a média do Ajuste a Valor Justo 

no Resultado do Exercício (ARE) de cada ano é estatisticamente superior a zero. Os 

resultados do Teste t são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Teste t da variável Ajuste a Valor Justo no Resultado do Exercício (ARE) 

(1.000,00 R$) 

Ano Obs. Média 
Desvio- Intervalo de Confiança 

Teste t 
Graus de  

Padrão Mínimo Máximo Liberdade 

2010 32 24.751,03 82.339,09 -4.935,37 54.437,44 1,7004 31 

2011 38 24.159,41 57.160,22 5.371,31 42.947,51 2,6055 37 

2012 40 36.118,44 113.403,2 -149,67 72.386,55 2,0143 39 

2013 32 27.017,29 56.809,35 6.535,33 47.499,25 2,6903 31 

2014 33 31.082,76 111.882,7 -8.589,11 70.754,63 1,5959 32 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Observa-se também na Tabela 1 que em média as companhias apresentaram ganhos e, 

consequentemente, tiveram impacto positivo no Resultado do Exercício e que em um 

intervalo de confiança de 95% os dados oscilam entre perda e ganho em 2010, 2012 e 2014. A 

maior oscilação entre o mínimo e o máximo do intervalo de confiança ocorre em 2014.  

E de acordo com a tabela de distribuição t de Student, observando um grau de 

liberdade de 30 (40), o valor do t crítico é de 1,6973 (1,6839). Através dos resultados 

apresentados na coluna “Teste t” da Tabela 1 identificou-se que os anos de 2010 a 2013 são 

maiores que o valor do t crítico, portanto rejeitando-se a H0: µi≤0. 



 

 

 

O resultado apresentado na Tabela 1 permite inferir que o entre período da pesquisa as 

companhias que compõem a amostra tiveram resultado positivo através da utilização da 

mensuração a valor justo de seus ativos biológicos, exceto no ano de 2014. 

 

4.2 Análise do Teste da Hipótese H2 

Esta seção apresenta os resultados encontrados da análise da hipótese H2 da pesquisa. 

Especificamente para este teste foram considerados apenas os Resultados dos Exercícios (RE) 

e os Ajuste a Valor Justo no Resultado do Exercício (ARE) dos anos em que as companhias 

possuíam ativo biológico maior que zero. Sendo que para o Teste t1 da hipótese H2 foi 

calculada a média e o desvio-padrão dos Ajustes a Valor Justo no Resultado do Exercício 

(ARE) de cada grupo conforme especificado na metodologia. Os dados utilizados no Teste t1 

da hipótese H2 estão presentes na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Teste t1 da hipótese H2 

Resultado Exercício Média Desvio-Padrão Número Observações 

Prejuízo 22770,293 54031,285 62 

Lucro 29082,292 96609,034 112 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Conforme dados exibidos na tabela, o Teste t1 teve o seguinte resultado: -0,55271. 

Através do resultado apresentado, pode-se afirmar que a diferença entre as médias dos Ajuste 

a Valor Justo no Resultado do Exercício (ARE) das companhias que apresentaram prejuízo e 

das companhias que apresentaram lucro não é estatisticamente significativa. Isso permite 

inferir que a mensuração a valor justo dos ativos biológicos não é utilizada para aumentar o 

resultado das companhias presentes na amostra deste estudo, portanto rejeita-se H2. 

 

4.3 Análise do Teste da Hipótese H3 

Para o estudo da hipótese H3 foram consideradas as informações presentes em notas 

explicativas, nas quais a companhia informava se utilizava o Valor Justo para a mensuração 

dos seus ativos biológicos (CVVJ), ou o Custo Histórico (CVCH). O que possibilitou separar as 

companhias em dois grupos, após a separação das companhias em dois grupos foi calculado o 

Coeficiente de Variação (CV) das 41 companhias. Em seguida para o Teste t1 da hipótese H3 

foi calculado a média e o desvio-padrão dos Coeficientes de Variação (CV) do Resultado do 

Exercício (RE) de cada grupo conforme apresentados na Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3 – Teste t1 da hipótese H3 

Mensuração Média CV Desvio-Padrão CV Número Observações 

Valor Justo -1,1656 8,9156 33 

Custo Histórico -5,9525 18,9775 8 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados apresentados na tabela, o Teste t1 teve o seguinte resultado: 0,6950. 

Com este resultado pode-se afirmar que a diferença entre as médias dos coeficientes de 

variação (CV) da mensuração pelo valor justo (VJ) e da mensuração pelo custo histórico (CH) 

não é estatisticamente significativa. O que não permite inferir que a volatilidade no resultado 

é provocada pela utilização do ajuste a valor justo dos ativos biológicos.  



 

 

 

Procurando ratificar o Teste t1 apresentado anteriormente foi realizado o Teste t2 da 

hipótese H3. Porém para este teste o RE de cada companhia em cada ano foi dividido pelo 

ativo total da companhia naquele ano, de acordo com a metodologia. A Tabela 4 apresenta os 

dados utilizados no Teste t2 da hipótese H3: 

 

Tabela 4 – Teste t2 da hipótese H3 

Mensuração Média DP Desvio-Padrão DP Número Observações 

Valor Justo 0,0367 0,0311 33 

Custo Histórico 0,0295 0,0189 8 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

O resultado do Teste t2 da hipótese H3 foi 0,8323. Resultado esse que corrobora o 

resultado apresentados na Tabela 4, ou seja, que a diferença entre as médias dos desvios-

padrão (DP) da mensuração pelo valor justo (VJ) e da mensuração pelo custo histórico (CH) 

não é estatisticamente significativa. 

Portanto em relação a hipótese H3, observa-se que a mensuração a valor justo dos 

ativos biológicos das companhias não eleva a volatilidade dos resultados das companhias 

relativamente às que adotam custo histórico. 

 

4.4 Análise do Teste da Hipótese H4 

Na hipótese 4, a pesquisa procura responder se a volatilidade dos resultados anuais das 

companhias está relacionada com a volatilidade dos preços de mercado dos seus ativos 

biológicos. Procurando medir a volatilidade do resultado o primeiro conjunto de 

especificações, utilizou como variável dependente (σi
Resultado

) o desvio-padrão do lucro líquido 

(15f). Para testar a robustez dos resultados foi realizada uma nova análise com o mesmo 

modelo, porém utilizando como variável dependente (σi
Resultado

) o desvio-padrão da razão 

lucro líquido sobre ativo total (16f).  

Para corroborar os resultados apresentados nas regressões 15f e 16f sobre a 

volatilidade no resultado, utilizou-se o modelo conforme especificado na metodologia, porém 

alterando a variável dependente para o desvio-padrão da Ajuste a Valor Justo no Resultado do 

Exercício (ARE). Para o teste de robustez da 17f a nova análise da volatilidade no resultado 

utilizou como variável dependente (σi
ARE

) o desvio-padrão do Ajuste a Valor Justo no 

Resultado do Exercício (ARE) sobre ativo total (18f).  

Os dados referentes análise da hipótese H4 estão presentes na tabela abaixo. 

 

  



 

 

 

Tabela 5 – Volatilidade no Resultado do Exercício 

  (15f) (16f) (17f) (18f) 

P1 
15607,87** -0,0004662 -657,4554 -0,0001125 

(6941,114) (0,000731) (706,2574) (0,0001459) 

P2 
-430951,9** -0,030581 -38414,78 -0,040753*** 

(205118,1) (0,0257308) (23134,88) (0,0060931) 

Continua... 

Conclusão... 

  (15f) (16f) (17f) (18f) 

P3 
52076,34** 0,0045583 5451,891* 0,005504*** 

(23391,22) (0,0031277) (2728,106) (0,0007058) 

P4 
30168,53** 0,002339* 406,1583 0,0005985** 

(12803,6) (0,0011876) (1652,071) (0,0003448) 

P5 
-1765272** -0,176383* -141022,7* -0,160357*** 

(718753,6) (0,0876021) (77014,68) (0,0201894) 

P6 
206899,2 -0,0402393 -27788,83 -0,017982*** 

(696440,9) (0,0511469) (46298,01) (0,0059173) 

P7 
12471,5 0,0061714 5768,736 0,00531*** 

(63409,76) (0,0047842) (4258,892) (0,0003367) 

P8 
211169,4 0,0290635 -51190,33 -0,0032323 

(382435,9) (0,0525489) (34385,37) (0,0045321) 

P9 
-291027,2 -0,0076944 -9360,58 0,0023077 

(198073,8) 0,0235446 (12566,87) (0,0026046) 

P10 
3627,194* 0,0001106 34,62854 -7,88E-06 

(1843,024) (0,0002064) (130,2413) (0,0000283) 

SIZE 
191891,4*** -0,0050626 11551,68* -0,0006395 

(45369,9) (0,006865) (5650,059) (0,0004848) 

BIO 
-527706,1 -0,1178715 240905,6* 0,0439807*** 

(444965) (0,1055011) (133784,2) (0,0073053) 

ENDIV -98563,38 0,0441287 16585,92 0,001568 

 (176753,9) (0,0392552) (21020,62) (0,002714) 

ABERT 
13473,01 0,006441 5618,548 0,0002102 

(122659,8) (0,014602) (12998,79) (0,0014511) 

CH 
187949,6 -0,0245049 15286,22 -0,0034252* 

(158681,6) (0,0205358) (18821,42) (0,0019695) 

Const 
-2823929 0,0915824 -186197 0,0099678 

(726352,1) (0,0947885) (105511,8) (0,0088109) 

F 3,4 28,23 3443,36 7807,24 

R
2
 0,5030 0,1638 0,3566 0,9051 

Nota: os desvios-padrão robustos são apresentados entre parênteses. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa. 

 

Conforme observado na Tabela 5, foram realizadas 4 regressões a partir do modelo, 

cada uma com uma variável dependente diferente. Também são apresentados os dados 

referentes ao coeficiente e o erro padrão de cada uma das variáveis independentes do modelo. 

As marcações (*) apresentadas na tabela significam que (*) a variável foi considerada para o 



 

 

 

modelo a um nível de significância de 99%; (**) a variável foi considerada para o modelo a 

um nível de significância de 95%; (***) a variável foi considerada para o modelo a um nível 

de significância de 90%. 

Observa-se na regressão 15f, que a um nível de significância de 95% estão P1 

(Bovinos), P2 (Açúcar), P3 (Algodão), P4 (Café) e P5 (Milho) e a 90% apenas P10 (Floresta). 

Em relação a regressão 16f a um nível de significância de 90% duas variáveis independentes 

são aceitas no modelo: P4 (Café) e P5 (Milho). Na regressão 17f verifica-se que duas 

variáveis independentes são aceitas a um nível de significância de 90%: P3 (Algodão) e P5 

(Milho). Já na 18f as seguintes variáveis são aceitas a um nível de significância de 99%: P2 

(Açúcar); P3 (Algodão); P5 (Milho); P6 (Soja); e P7 (Trigo). E a um nível de significância de 

95% apenas P4 (Café). 

Os dados apresentados na Tabela 5 permitem confirmar que há variáveis 

independentes que são aceitas no modelo nas regressões 15f e 16f, com variável dependente 

(σi
Resultado

), e que também são aceitas no modelo nas regressões 17f e 18f, com variável 

dependente (σi
ARE

). E através dos resultados permite-se inferir que a volatilidade dos 

resultados anuais das companhias está relacionada com a volatilidade dos preços de mercado 

dos ativos biológicos, e principalmente de dois tipos de ativos, algodão e milho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa artigo teve como objetivo analisar o impacto da mensuração a valor justo dos 

ativos biológicos no resultado anual. As pesquisas já realizadas sobre o tema, como o estudo 

de Almeida et al. (2011), preveem que mudanças de premissas contábeis sempre provocam 

distorções nas demonstrações contábeis das companhias, assim como as mudanças propostas 

pelo CPC 29 Ativos Biológicos e Produtos Agrícolas, provocaram impactos no patrimônio 

líquido, como apresentado no estudo de Silva Filho et al. (2012). 

Com base na análise dos resultados desse estudo, pode-se verificar que a utilização do 

ajuste a valor justo como método de mensuração de ativos biológicos gerou, em média, 

impacto positivo no resultado anual. Conforme os testes efetuados para testar a hipótese H1, 

constatou-se a obtenção de ganhos nos resultados anuais, confirmando-se, portanto, esta 

hipótese. 

Também foram realizados testes para confirmar ou rejeitar a hipótese H2 de que as 

companhias que apresentavam impacto positivo estavam utilizando o ajuste a valor justo para 

aumentar o resultado anual. Os testes estatísticos realizados não confirmaram hipótese H2. 

Os testes realizados neste estudo também não confirmaram que a utilização da 

mensuração a valor justo dos ativos biológicos das companhias eleva a volatilidade dos 

resultados das companhias, comparativamente às que adotam custo histórico, rejeitando-se, 

assim, a hipótese H3. Este resultado difere do obtido no estudo de Lefter e Roman (2007) e 

também no estudo de Herbohn e Herbohn (2006), sobre a adequação a IAS 41 realizado na 

Austrália. 

A quarta hipótese testada (H4) foi confirmada, na medida em que a oscilação nos 

preços de mercado dos ativos biológicos das companhias da amostra influenciaram na 

volatilidade do Ajuste a Valor Justo no Resultado do Exercício (ARE) e, consequentemente, 

na volatilidade do Resultado do Exercício (RE). 

Portanto, conclui-se que a utilização da mensuração a valor justo em ativos biológicos 

provoca impactos positivos sobre o resultado. Além disto conclui-se que as companhias 

investigadas não se utilizaram do mecanismo de ajuste a valor justo de seus ativos biológicos 



 

 

 

com a finalidade de alteração dos seus resultados.  Adicionalmente, podemos afirmar que o 

mecanismo de ajuste a valor justo por si só não resulta em elevação da volatilidade dos 

resultados das companhias. Verificou-se também que tanto este resultado quanto os ajustes 

provenientes da utilização do valor justo são afetados pela volatilidade dos preços dos 

produtos biológicos comercializados por estas companhias.  

Para pesquisas futuras sugere-se a análise do método de avaliação a valor justo com o 

intuito de verificar dentre os diversos tipos de ativos biológicos da companhia quais são 

avaliados a valor justo e qual a abordagem de mensuração de cada tipo de ativo: abordagem 

de mercado; abordagem de receita ou lucro futuro; ou abordagem de custo. 
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