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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Apoiado na Teoria das Escolhas Contábeis de Fields, Lys e Vincent, 2001, e com foco nas opções 

encobertas oferecidas pela IAS 41 – Agriculture (Nobes, 2006), este estudo se propôs a testar 12 

hipóteses formuladas sobre os fatores potencialmente influentes nas escolhas de métodos contábeis 

para a mensuração de ativos biológicos. A amostra foi composta por 617 companhias de capital aberto 

de 72 países e os dados referente ao período de 2009 a 2017 foram coletados na plataforma Thomson 

Reuters Eikon®. A discussão na literatura entorno da escolha do método para mensurar ativos 

biológicos é polêmica, especialmente em função da IAS 41 normatizar e orientar o uso do valor justo, 

mas possibilitando a mensuração pelo custo histórico como uma opção encoberta quando não houver 

mercado ativo e o valor justo não puder ser mensurado de forma confiável. Para contribuir com essa 

discussão, os principais achados deste estudo revelam que as companhias intensivas em ativos 

biológicos e que possuem ativos biológicos consumíveis e de produção tendem a escolher o valor 

justo para mensurar esses ativos. Em contraste, as empresas com maior rentabilidade são propensas 

a escolher o custo histórico. Este estudo contribuí com a academia uma vez que expõe avanços 

teóricos sobre as escolhas contábeis encobertas na mensuração de ativos biológicos e identifica a 

influência de algumas variáveis na escolha do método contábil de mensuração. E quanto a 

contribuição prática, os números contábeis gerados por meio desses métodos contábeis (valor justo 

versus custo histórico) podem impactar nos resultados das organizações, e informações sobre o 

motivação de tais escolhas podem ser úteis aos stakeholders no processo decisório. 
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ESCOLHAS CONTÁBEIS NA MENSURAÇÃO DE ATIVOS BIOLÓGICOS 

 

RESUMO 

Apoiado na Teoria das Escolhas Contábeis de Fields, Lys e Vincent, 2001, e com foco nas 

opções encobertas oferecidas pela IAS 41 – Agriculture (Nobes, 2006), este estudo se propôs a 

testar 12 hipóteses formuladas sobre os fatores potencialmente influentes nas escolhas de 

métodos contábeis para a mensuração de ativos biológicos. A amostra foi composta por 617 

companhias de capital aberto de 72 países e os dados referente ao período de 2009 a 2017 foram 

coletados na plataforma Thomson Reuters Eikon®. A discussão na literatura entorno da escolha 

do método para mensurar ativos biológicos é polêmica, especialmente em função da IAS 41 

normatizar e orientar o uso do valor justo, mas possibilitando a mensuração pelo custo histórico 

como uma opção encoberta quando não houver mercado ativo e o valor justo não puder ser 

mensurado de forma confiável. Para contribuir com essa discussão, os principais achados deste 

estudo revelam que as companhias intensivas em ativos biológicos e que possuem ativos 

biológicos consumíveis e de produção tendem a escolher o valor justo para mensurar esses 

ativos. Em contraste, as empresas com maior rentabilidade são propensas a escolher o custo 

histórico. Este estudo contribuí com a academia uma vez que expõe avanços teóricos sobre as 

escolhas contábeis encobertas na mensuração de ativos biológicos e identifica a influência de 

algumas variáveis na escolha do método contábil de mensuração. E quanto a contribuição 

prática, os números contábeis gerados por meio desses métodos contábeis (valor justo versus 

custo histórico) podem impactar nos resultados das organizações, e informações sobre o 

motivação de tais escolhas podem ser úteis aos stakeholders no processo decisório. 

 

Palavras-chave: Escolhas contábeis; IAS 41; Ativos biológicos; Valor justo; Custo histórico.  

 

1 INTRODUÇÃO 
Desde a década de 1960 estudos abordam questões acerca dos fatores ou motivações que 

influenciam a escolha por determinados métodos contábeis (Fields, Lys, & Vincent, 2001). 

Nesse contexto das escolhas contábeis, os critérios de mensuração de ativos biológicos ainda é 

um tema pouco explorado/incipiente na literatura. As discussões geralmente estão relacionadas 

à mensuração pelo valor justo versus método de custo (custo histórico), e conforme Argilés, 

Garcia-Blandón e Monllau (2011), esse tema é mais explorado na mensuração de instrumentos 

financeiros. Essa possibilidade de mensurar ativos biológicos pelo custo histórico ou valor justo 

tem gerado um intenso debate no campo da contabilidade rural (Elad, 2004, 2007; Herbohn & 

Herbohn, 2006; Argilés et al., 2011). 

A norma contábil que dispõe sobre a mensuração de ativo biológico (IAS 41– 

Agriculture) define que este deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no 

momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência. O valor justo é 

obtido pelo preço que seria recebido pela venda de um ativo em uma transação não forçada 

entre os participantes conhecedores do mercado na data da mensuração (International Financial 

Reporting Standards - IFRS 13 – Fair Value Measurement, 2011). Caso o valor justo não possa 

ser mensurável de forma confiável, é permitido que o ativo biológico seja mensurado ao custo, 

menos qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidade acumulada (IAS 41). 

Nobes (2006) considera vagos os critérios contidos na IAS 41 e os classificam como 

‘opções encobertas’, pois oferecem espaço para julgamentos, estimativas e previsões sobre a 

mensuração de ativos biológicos. O autor cita a opção do uso do método de custo para mensurar 

ativos biológicos cujo valor justo não possa ser mensurado de forma confiável como um 

exemplo de escolhas contábeis encobertas. 

Cabe ressaltar que não existe consenso na literatura sobre qual método seria o mais 

adequado para mensurar ativos biológicos (Argilés et al., 2011). Segundo Herbohn e Herbohn 
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(2006), os defensores do valor justo argumentam que este método é mais fácil de compreender 

quando existem mercados ativos e líquidos, enquanto que os críticos ressaltam as dificuldades 

de mensuração quando não existem mercados ativos e líquidos. 

A este respeito, Aryanto (2011) faz críticas à IAS 41, afirmando que o conceito de valor 

justo é generalizado e de difícil mensuração devido a falta de mercado ativo para alguns ativos 

biológicos, tais como plantas portadoras. E ainda, o autor enfatiza que o custo de mensurar o 

valor justo supera o benefício, e que o reconhecimento do valor justo é enganoso, podendo 

causar volatilidade nos lucros. Segundo Herbohn e Herbohn (2006) isso ocorre em função da 

subjetividade na mensuração do valor justo de ativos biológicos. Nessa linha, Gonçalves e 

Lopes (2015) alertam que as opções de mensuração a valor justo podem ser escolhidas de 

acordo com os interesses particulares dos gestores das empresas. 

Entretanto, Elad (2004) defende que o valor justo é mais adequado que o custo histórico 

para mensurar ativos biológicos que não possuem mercado ativo, além de ser mais facilmente 

compreendido pelos usuários da informação. No entanto, segundo Elad e Herbohn (2011), 

enquanto que empresas francesas alegam a falta de confiabilidade do valor justo e continuam 

mensurando ativos biológicos pelo custo histórico, companhias do Reino Unido e Australia 

tendem a utilizar o método de valor justo para mensurar esses ativos. 

Numa perspectiva normativa, as escolhas contábeis existem devido a impossibilidade de 

eliminar a flexibilidade contida nas normas contábeis (Watts, 1992; Fields et al., 2001). Nesta 

temática, este estudo é conduzido sob a ótica da Accounting Choice Theory (ACT) ou Teoria 

das Escolhas Contábeis (TEC), que fornece insights sobre os fatores que influenciam as 

escolhas contábeis (Fields et al., 2001). 

Diante do contexto exposto e da literatura antecedente sobre escolhas contábeis e 

mensuração de ativos biológicos, apresenta-se a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores 

determinantes para a escolha do método contábil na mensuração de ativos biológicos? Por 

conseguinte, o objetivo do estudo é identificar os fatores influentes na escolha do método 

contábil de mensuração de ativos biológicos. 

Inicialmente, para responder esta questão de pesquisa, identificou-se na IAS 41 as 

escolhas contábeis para mensuração de ativos biológicos: valor justo e custo histórico. Para 

estudar essas opções contábeis encobertas (Nobes, 2006), optou-se em abordar a mensuração 

subsequente, cujos números contábeis são reportados nas demonstrações contábeis ao final de 

cada exercício social. Em seguida, identificou-se na literatura alguns fatores potencialmente 

influentes nessas escolhas: Qualidade Regulatória no País de Listagem (Demaria & Dufour, 

2007; Cole, Branson & Breesch, 2011; Gonçalves & Lopes, 2015; Nobes, 2013; Stadler & 

Nobes, 2014; Souza & Lemes, 2016), Setor Operacional (Nobes, 2013; Stadler & Nobes, 2014; 

Gonçalves & Lopes, 2015), Auditada por uma Big Four (Cole et al., 2011; Elad & Herbohn, 

2011), Depositary Receipts (Gonçalves & Lopes, 2015), Interesse Minoritário (Demaria & 

Dufour, 2007; Cole et al., 2011, 2013), Tamanho da Empresa (Elad & Herbohn, 2011; 

Gonçalves & Lopes, 2015), Alavancagem Financeira (Christensen & Nikolaev, 2013; 

Gonçalves & Lopes, 2015; Souza, Botinha, Silva & Lemes, 2015; Pinto, Martins & Silva, 

2015), Market-to-Book (Quagli & Avallone, 2010), Rentabilidade (Christensen & Nikolaev, 

2013; Souza et al., 2015; Souza & Lemes, 2016), Representatividade do Ativo Biológico 

(Gonçalves & Lopes, 2015) e Tipo de Ativo Biológico – consumível ou de produção – 

(Huffman, 2014, 2016).  

A escolha entre os dois métodos de mensuração dos ativos biológicos pode impactar nos 

resultados da organização e consequentemente é do interesse de investidores/stakeholders 

entender os impactos e motivos de tais escolhas. Christensen e Nikolaev (2013), destacam que 

são escassas as evidências empíricas que tentam explicar as motivações dos gestores para a 

escolha entre as duas práticas. Desse modo, esta pesquisa justifica-se pela relevância das 
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discussões sobre a mensuração a valor justo versus custo histórico no contexto de ativos 

biológicos. 

Esta pesquisa tem como população as companhias que detém recursos investidos em 

ativos biológicos. A análise dos dados abrange os exercícios sociais de 2009 a 2017. Este 

período de amostragem abrange parte do histórico de desenvolvimento e alterações ocorridas 

na IAS 41. A amostra é composta por 617 companhias de capital aberto de 72 países, cujos 

dados estão disponíveis na plataforma Thomson Reuters Eikon® e que evidenciaram 

informações necessárias ao estudo. Os dados coletados compreendem o conjunto de 

informações financeiras e corporativas.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.2 Escolhas Contábeis  

Fields et al. (2001) destacam que existem alguns tipos de escolhas contábeis, tais como 

mudanças de práticas ou estimativas contábeis e as escolhas de níveis de evidenciação. Para 

Watts (1992), escolha contábil é aquela exercida pelo gerente da empresa por um método 

contábil em detrimento a outro método, por exemplo, a escolha entre a depreciação direta versus 

acelerada para o ativo imobilizado ou a escolha entre o método PEPS (Primeiro que Entra é o 

Primeiro que Sai) versus UEPS (Último que Entra é o Primeiro que Sai) para avaliação do 

estoque. 

Holthausen (1990) apresenta três perspectivas como incentivos para a realização das 

escolhas contábeis pelas empresas: i) comportamento oportunista, relacionado ao bem estar e 

remuneração dos gestores, em que as escolhas contábeis visam oportunisticamente a 

transferência de riqueza dos credores e acionistas aos gestores; ii) eficiência contratual, em que 

as escolhas são exercidas para minimizar os custos de agência e maximização do valor da firma; 

e iii) perspectiva informacional, em que os procedimentos contábeis são escolhidos para revelar 

as expectativas dos gestores sobre a capacidade da empresa em gerar futuros fluxos de caixa. 

Fields et al. (2001), classificam a análise das escolhas contábeis com base nas 

imperfeições do mercado em três tipos: a) custos de agência, geralmente relacionados a 

questões contatuais, tais como remuneração dos gerentes e acordos de dívidas; b) assimetria 

informacional, baseado na relação de gerentes (mais bem informados) e investidores (não tão 

bem informados); e c) externalidades, que envolvem contratos com terceiros ou relações não-

contratuais.  

Outra classificação para as escolhas contábeis encontrada na literatura é a definida por 

Nobes (2006), em que classifica as escolhas contábeis em: i) opções evidentes, relacionadas às 

escolhas contábeis claras e explícitas contidas nas IFRS; e ii) opções contábeis encobertas ou 

critérios vagos, em que existe uma margem para o uso de diferentes práticas contábeis devido 

a diferentes interpretações das IFRS em nível internacional. Segundo Cole et al. (2011), as 

opções evidentes contidas nas IFRS permitem tratamentos alternativos para o mesmo evento, e 

quanto às opções encobertas, os autores destacam que o uso de palavras como ‘provável’ e 

‘material’ nas IFRS fornecem espaço para interpretações diferentes. 

O presente estudo aborda as escolhas contábeis encobertas, com o intuito de explorar a 

lacuna sobre os fatores determinantes da opção entre o valor justo e o método de custo na 

mensuração de ativos biológicos. Desse modo, na próxima seção são apresentadas algumas 

discussões sobre a mensuração de ativos biológicos pelo valor justo versus o custo histórico. 

 

2.2 Mensuração de Ativos Biológicos pelo Valor Justo versus Custo Histórico 

Grandes mudanças ocorreram na contabilidade à medida que o International Accounting 

Standards Board (IASB) e o Financial Accounting Standards Board (FASB) incorporaram suas 

premissas sobre valor justo às demonstrações contábeis (King, 2013). O desenvolvimento e 
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evolução das normas contábeis revelam uma mudança do custo histórico para o paradigma de 

mensuração pelo valor justo (Barlev & Haddad, 2003; Elad, 2007).  

Na mensuração do custo histórico, os ativos devem ser contabilizados pelos valores pagos 

em caixa ou equivalente de caixa na data de aquisição ou pelo valor justo de uma transação de 

mercado concluída no reconhecimento inicial (Mackenzie et al., 2013). Em contraste, o valor 

justo é uma mensuração baseada em mercado e não uma mensuração específica da entidade, e 

é definido 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 os participantes conhecedores 

do mercado na data de mensuração (IFRS 13, 2011). 

Enquanto o valor justo considera a estimação de valores envolvidos, o custo histórico leva 

em consideração apenas o sacrifício financeiro para a obtenção ou formação do ativo 

(Perlingeiro, 2009). Desse modo, a adoção do valor justo é uma enorme ruptura com o custo 

histórico, pois a resistência às mudanças poderia encorajar algumas empresas a continuar 

usando o custo histórico, de forma que os preparadores das demonstrações contábeis possam 

estar mais interessados em manter os tratamentos contábeis anteriores à adoção das IAS/IFRS 

(Demaria & Dufour, 2007). Essa discussão pode ser vista como um trade-off entre relevância e 

confiabilidade (Pinto & Pais, 2015).  

O debate na academia que envolve a mensuração do valor justo versus o custo histórico, 

inicialmente, teve como pano de fundo os instrumentos financeiros, abordando problemas de 

assimetria informacional entre os participantes do mercado e a existência de condições de 

mercado perfeito versus imperfeito, analisando associações entre os números contábeis e o 

preço das ações (Argilés et al., 2011). 

Mesmo com as mudanças introduzidas pela IAS 41, Fischer e Marsh (2013) relatam que 

as variações de avaliação e as diferenças de definição, incluindo a exigência de alterar o método 

de reconhecimento de ativos biológicos do custo histórico para o valor justo, continuam a ser a 

base das principais diferenças de reporte. Por exemplo, Gonçalves e Lopes (2015) apontam que, 

enquanto um grande número de empresas mensura os ativos biológicos pelo valor justo, ainda 

existem outras que refutam a confiabilidade do valor justo e mensuram os ativos biológicos 

pelo custo histórico. 

Portanto, a partir das discussões contidas na literatura antecedente e com o intuito de 

aprofundar a análise desta abordagem, é apresentada na próxima seção o desenvolvimento das 

hipóteses sobre os fatores potencialmente influentes na mensuração de ativos biológicos. 

 

2.3 Desenvolvimento das Hipóteses 

Cole et al. (2011) sugerem que os números contábeis são influenciados por um conjunto 

complexo de múltiplos fatores. Para Silva, Martins e Lemes (2016), os fatores que influenciam 

as escolhas contábeis podem ser variados, podendo estar relacionado ao ambiente interno das 

empresas, tais como a remuneração de gestores, a redução do custo de capital, o aumento da 

rentabilidade, a estrutura de capital, o tamanho da empresa, o sistema de incentivos e 

monitoramento e a cultura organizacional, por outro lado, os determinantes das escolhas 

contábeis podem estar no ambiente externo, em função do setor de atuação, de clientes e 

fornecedores e de regulação específica. 

Nesta temática, os resultados do estudo de Elad e Herbohn (2011) apontam que as 

consequências econômicas percebidas de um método específico, a atitude da firma de auditoria 

e as circunstâncias específicas e individuais das empresas podem ser relevantes para determinar 

a escolha entre o valor justo e o custo histórico para mensurar ativos biológicos, de modo que 

essas características influenciam a harmonização da IAS 41. Na abordagem das escolhas 

contábeis, Gonçalves e Lopes (2015), sugerem que a mensuração de ativos biológicos ao valor 

justo é influenciada positivamente por fatores, tais como país, intensidade dos ativos biológicos, 

tamanho da empresa, status de listagem, expertise de regulamentação e setor; e negativamente 
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ao crescimento potencial. No entanto, as autoras apontam que o nível de alavancagem 

financeira não influência a escolha do valor justo. 

Watts e Zimmermann (1990) e Watts (1992) salientam que empresas com diferentes 

características adotarão práticas contábeis distintas. Nesse sentido, ancorado na literatura sobre 

escolhas contábeis, e visando constatar a existência de fatores comuns, entre as organizações, 

na definição de práticas relacionadas à mensuração de ativos biológicos, foram definidas as 

seguintes variáveis: Qualidade Regulatória no País de Listagem, Setor Operacional, Big Four, 

Depositary Receipt, Interesse Minoritário, Tamanho da Empresa, Alavancagem Financeira, 

Market-to-Book, Rentabilidade, Representatividade do Ativo Biológico e tipo de Ativo 

Biológico (Consumível e de Produção). Deste modo, as hipóteses de teste, as especificações 

das variáveis e sua definição operacional, bem como sua relação esperada com a escolha do 

valor juto, são apresentadas a seguir. 
 

Qualidade Regulatória no País de Listagem 

A variável País (PAIS) pode influenciar nas escolhas contábeis (Elad, 2004; Demaria & 

Dufour, 2007; Elad & Herbohn, 2011; Cole et al., 2011, 2013; Nobes, 2013; Stadler & Nobes, 

2014; Gonçalves & Lopes, 2015; Souza & Lemes, 2016). De acordo com Elad e Herbohn 

(2011) a Austrália e o Reino Unido são países de origem common law que aceitam o valor justo, 

enquanto que o custo histórico, segundo Elad (2004), é mais comum em países da Europa 

Ocidental.  

Na pesquisa de Gonçalves e Lopes (2015), as empresas com maior nível de qualidade 

regulatória (indicador mundial de governança) são mais propensas a usar o modelo de 

mensuração do valor justo, sugerindo que os países mais desenvolvidos tendem a usar este 

método para mensurar os ativos biológicos. Os indicadores mundiais de governança 

desenvolvidos pelo The Worldwide Governance Indicators (WGI), estabelecem que o índice de 

qualidade regulatória varia de -2,5 (fraco) à 2,5 (forte).  

Este indicador também é utilizado nesta pesquisa para captar o comportamento da 

variável PAÍS, no entanto, optou-se pelo país de listagem, pois neste cenário, assume-se que a 

companhia esteja sujeita a maior regulação, isto é, maior qualidade regulatória, de tal forma 

que necessita aplicar as melhores práticas contábeis para atender às exigências de investidores 

internacionais. O esperado é que as empresas listadas em países com maior qualidade 

regulatória escolham o valor justo para mensurar ativos biológicos. Assim, a variável qualidade 

regulatória no país de listagem é testada pela hipótese: H1: Empresas listadas em países com 

maior qualidade regulatória escolhem o valor justo para mensurar ativos biológicos. 
 

Setor Operacional 

A variável Setor Operacional (SETOR) pode influenciar na escolha do método contábil 

(Watts, 1992; Demaria & Dufour, 2007; Cole et al., 2013; Stadler & Nobes, 2014; Gonçalves 

& Lopes, 2015; Souza & Lemes, 2016). As empresas objetivam o alinhamento das práticas 

contábeis com os pares do seu setor de atuação (Stadler & Nobes, 2014). Nesta linha, Cole et 

al. (2013) relatam que as empresas que operam no mesmo setor, geralmente, possuem modelos 

de negócios parecidos, se comparados às empresas que operam em setores diferentes.  

Para Gonçalves e Lopes (2015), as empresas do setor agrícola tendem a adotar o valor 

justo para mensurar os ativos biológicos. Nesse sentido, o esperado é que as empresas do 

agronegócio cuja atividade principal esteja relacionada ao gerenciamento de ativos biológicos 

e/ou industrialização de produtos agrícolas, escolham o valor justo para mensurar esses ativos. 

Considerando o setor operacional, isto é, a atividade principal desenvolvida pela empresa, 

testou-se a hipótese: H2: Empresas que operam no setor de agronegócios escolhem o valor 

justo para mensurar ativos biológicos. 
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Big Four 

A variável auditoria independente considerada como Big Four (BIG4) é um fator 

potencialmente influente nas escolhas contábeis (Collin, Tagesson, Andersson, Cato, & 

Hansson, 2009; Elad & Herbohn, 2011; Cole et al., 2011, 2013; Lorencini & Costa, 2012; Souza 

et al., 2015; Souza & Lemes, 2016). Collin et al. (2009) apregoam que os auditores têm um 

poderoso meio de exercer influência, que é decidir se uma empresa receberá um relatório com 

ou sem ressalva, desse modo, os auditores podem exigir que seus clientes se adaptem às suas 

estruturas e relações, exercendo influência em relação às escolhas das empresas por 

determinados padrões contábeis. 

Elad e Herbohn (2011) alertam que o papel dos auditores no monitoramento da aplicação 

dos padrões estabelecidos na IAS 41 podem variar entre as firmas de auditoria e entre os países. 

Os autores indicam que os auditores franceses estão menos inclinados a emitir relatórios 

qualificados do que os auditores do Reino Unido e Austrália, mesmo nos casos em que se 

admite que as estimativas e premissas utilizadas pela administração para determinar o valor 

justo não seja confiável. 

Nesta pesquisa, o tipo de auditoria é captado pela variável BIG4 (EY, Deloitte, KPMG e 

PwC). O esperado é que empresas auditadas por uma big four escolham o valor justo para 

mensurar ativos biológicos. Portanto, a hipótese para essa variável é: H3: Empresas auditadas 

por big four escolhem o valor justo para mensurar ativos biológicos. 

 

Depositary Receipt 

A exposição internacional é uma proxy que pode ser captada por meio das emissões de 

Depositary Receipts (DR) que representam emissão de ações no mercado externo. Exemplos 

de depositary receipts são valores mobiliários negociados por uma empresa numa bolsa de 

valores estrangeira, tais como os American Depositary Receipts (ADR) emitidos nos Estados 

Unidos da América e os Brazilian Depositary Receipts (BDR) negociados no Brasil. A emissão 

de Depositary Receipt pode ser padronizada como emitente de Depositary Receipt, quando o 

país sede da empresa é diferente do país de listagem da bolsa de valores, ou não emitente de 

Depositary Receipt, quando país sede e listagem da bolsa de valores da companhia for o mesmo. 

A exposição internacional das empresas que estão multi-listadas ou listadas em bolsa de valores 

estrangeira pode influenciar na escolha por determinada prática contábil (Lorencini & Costa, 

2012; Gonçalves & Lopes, 2015). 

Para Gonçalves e Lopes (2015), as empresas listadas em bolsas estrangeiras ou multi-

listadas tendem a adotar o valor justo para mensurar os ativos biológicos. Esse pressuposto é 

adotado nesta pesquisa. A exposição internacional é testada pela seguinte hipótese: H4: 

Empresas emitentes de Depositary Receipt escolhem o valor justo para mensurar ativos 

biológicos. 

 

Interesse Minoritário 

A estrutura de propriedade é considerada um fator potencialmente influente nas políticas 

contábeis (Fields et al., 2001; Collin et al., 2009). A composição acionária está relacionada ao 

custo de monitoramento com maior uso do sistema contábil para prestação de contas e isto 

influencia as escolhas contábeis de mensuração. De modo que empresas com propriedade 

dispersa tendem a escolher normas contábeis que reflitam informações mais completas, mais 

detalhadas e menos conservadoras, visto que terão seu desempenho comparado com outras 

empresas do mercado. No caso de concentração de propriedade, o dono (ou poucos donos), não 

precisam de informação tão detalhada e desejam manter o controle, o que pode levar a escolhas 

contábeis mais conservadoras (Collin et al., 2009).  

A estrutura de propriedade nesta pesquisa é captada por meio da variável Interesse 

Minoritário (MINOR), que é representada pelo índice da relação entre a parcela de ganhos ou 
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perdas que pertencem aos acionistas minoritários sobre o capital total. Desse modo, espera-se 

que as empresas com maior interesse minoritário adotem o valor justo para mensurar ativos 

biológicos. Esses pressupostos são testados pela hipótese: H5: Empresas com maior interesse 

minoritário escolhem o valor justo para mensurar ativos biológicos. 

 

Tamanho da Empresa 

O Tamanho da Empresa (TAM) pode ser representado pelo logaritmo natural do ativo 

total (Souza & Lemes, 2016). Os trabalhos de Holthausen e Leftwich (1983), Collin et al. 

(2009), Quagli e Avallone (2010), Christensen e Nikolaev (2013), Gonçalves e Lopes (2015), 

Souza e Lemes (2016) e Silva et al. (2016) apontam que este fator é potencialmente influente 

nas escolhas contábeis.  

Gonçalves e Lopes (2015) sugerem que as maiores empresas tendem a escolher o valor 

justo para mensurar ativos biológicos. Nesse ponto de vista, Argilés et al. (2011) destacam que 

as maiores fazendas, dependentes de informações contábeis confiáveis, adotam o valor justo 

como alternativa para mensurar ativos biológicos. Dessa forma, o esperado nesta pesquisa é 

que grandes empresas possuam maiores incentivos e/ou sejam influenciadas a escolher o valor 

justo para a mensuração de ativos biológicos. Nesse sentido, a fator Tamanho da Empresa é 

utilizado para testar a hipótese: H6: Maiores empresas escolhem o valor justo para mensurar 

ativos biológicos. 

 

Alavancagem Financeira 

A variável Alavancagem Financeira (ALAV) é medida pelo coeficiente da relação entre 

capitais de terceiros (passivo total) e capital próprio (patrimônio líquido) (Pinto et al., 2015). O 

nível de endividamento pode influenciar as escolhas contábeis (Watts & Zimmerman, 1990; 

Holthausen & Leftwich, 1983; Holthausen, 1990; Fields et al., 2001; Quagli & Avallone, 2010; 

Lorencini & Costa, 2012; Christensen & Nikolaev, 2013; Gonçalves & Lopes, 2015; Pinto et 

al., 2015; Souza & Lemes, 2016). 

Quali e Avallone (2010) sugerem que o endividamento parece não influenciar a escolha 

do valor justo na mensuração de propriedades para investimentos. Em contraste, Christensen e 

Nikolaev (2013) afirmam que o endividamento influencia na escolha do valor justo para a 

mensurar esses ativos. Os resultados do estudo realizado por Gonçalves e Lopes (2015) indicam 

que não há relação estatisticamente significativa entre a escolha do valor justo e o nível de 

alavancagem financeira das empresas que exploram ativos biológicos. Desse modo, apesar das 

evidências mistas encontradas na literatura, espera-se que as empresas mais endividadas 

escolham o valor justo para mensurar ativos biológicos. Assim, o índice de Alavancagem 

Financeira é utilizado para testar a hipótese: H7: Empresas mais alavancadas escolhem o 

valor justo para mensurar ativos biológicos. 

 

Market-to-Book 

A variável Market-to-Book (MTB) é obtida pela divisão do valor de mercado por ação 

pelo valor patrimonial contábil por ação, ou ainda, pela diferença entre valores de mercado e 

valores contábeis das ações. A relação ‘mercado-livro’ é potencialmente influente nas escolhas 

contábeis (Quagli & Avallone, 2010; Pinto et al., 2015).  

O resultado dos testes empíricos realizados por Quagli e Avallone (2010) revelam uma 

relação negativa entre a variável market-to-book e a escolha do valor justo. Sendo assim, espera-

se que as empresas com menor índice de market-to-book escolham o valor justo para mensurar 

ativos biológicos. Portanto, é apresentada a hipótese: H8: Empresas com menor market-to-

book escolhem o valor justo para mensurar ativos biológicos. 
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Rentabilidade 

A Rentabilidade (RENT) é obtida pela relação entre o Lucro Líquido do período e o 

Patrimônio Líquido (Souza & Lemes, 2016). Os estudos de Watts (1992), Christensen e 

Nikolaev (2013) e Souza e Lemes (2016) apontam que a rentabilidade pode influenciar na 

escolha das práticas contábeis.  

Silva et al. (2016) apregoam que o índice de rentabilidade é usado pelos stakeholders para 

medir a performance das empresas, de modo que os gestores teriam incentivos a exercer certa 

escolha contábil com o intuito de atingir os objetivos previstos pelos stakeholders. Dessa 

maneira, espera-se que as empresas mais rentáveis escolham o valor justo para mensurar ativos 

biológicos. Assim, foi desenvolvida a seguinte hipótese: H9: Empresas mais rentáveis 

escolhem o valor justo para mensurar ativos biológicos. 

 

Representatividade do Ativo Biológico 

A variável Representatividade do Ativo Biológico (REPR) é obtida pela relação entre o 

saldo desses ativos e o ativo total (Gonçalves & Lopes, 2015). A representatividade do ativo 

específico sobre o ativo total pode influenciar nas escolhas contábeis (Lorencini & Costa, 2012; 

Gonçalves & Lopes, 2015; Souza & Lemes, 2016).  

Souza e Lemes (2016) sugerem que quanto mais relevante for o saldo do ativo analisado 

sobre o ativo total, maior a probabilidade de que a empresa escolha o valor justo para mensurar 

este ativo específico. Para Gonçalves e Lopes (2015), as empresas com maior 

representatividade de ativos biológicos são mais propensas a adotar o valor justo para mensurar 

esses ativos. Portanto, espera-se que as empresas com maior representatividade do ativo 

biológico sobre o ativo total escolham o valor justo. Assim, testou-se a seguinte hipótese: H10: 

Empresas com maior representatividade do ativo biológico sobre o ativo total escolhem o 

valor justo para mensurar ativos biológicos. 

 

Ativo Biológico Consumível e de Produção 

Os ativos biológicos consumíveis (CONS) tem ciclo de produção menor que os ativos 

biológicos de produção (PROD). A distinção do tipo de ativo biológico pode ser útil na 

determinação da influência do tempo no fluxo de caixa futuro (IAS 41). Mackenzie et al. (2013) 

relatam que o propósito dessas divulgações é dar aos usuários das demonstrações uma ideia 

sobre a cronologia dos fluxos de caixa futuros, pois os subgrupos maduros1 supostamente serão 

realizados por transações de mercado no futuro próximo e o padrão de fluxos de caixa 

resultantes dos ativos de produção é diferente daqueles derivados de ativos biológicos 

consumíveis. Assim sendo, Gonçalves e Lopes (2015) testam a relação do tipo de ativos 

biológicos e a política de mensuração adotada pelas empresas, sugerindo que os ativos 

biológicos e as políticas de mensuração adotadas pelas empresas estão relacionadas.  

Nesse sentido, assume-se que os ativos biológicos consumíveis são aqueles classificados 

no ativo circulante, e os ativos biológicos de produção aqueles classificados no ativo não 

circulante. Uma ressalva à esta padronização seria o produto de planta portadora e árvores 

para produção de madeira, pois estes são classificados como ativos biológicos consumíveis, 

segundo a IAS 41. Espera-se que as empresas que exploram ativos biológicos consumíveis 

escolham o valor justo para mensurar estes ativos. Por outro lado, o esperado é que as 

companhias que detém recursos investidos em ativos biológicos de produção escolham o custo 

histórico para mensurá-los. As influências destes fatores são testadas pelas hipóteses: H11: 

Empresas com ativos biológicos consumíveis escolhem o valor justo para mensurar esses 

ativos.  

                                                 
1 Os ativos biológicos maduros são aqueles que atingiram especificações susceptíveis de colheita (para ativos 

biológicos consumíveis) ou sustentam colheitas regulares (para ativos biológicos portadores) (IAS 41, 2014, item 

45). 
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H12: Empresas com ativos biológicos de produção escolhem o custo histórico para 

mensurar esses ativos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Amostra e Coleta de Dados 

Esta pesquisa tem como população as companhias que detém recursos investidos em 

ativos biológicos. A amostra é composta por 617 companhias de capital aberto distribuídas em 

72 países e que atendem aos critérios estabelecidos na Tabela 1. Os dados analisados 

compreendem os exercícios sociais de 2009 a 2017. Este período de amostragem abrange parte 

do histórico de desenvolvimento e alterações ocorridas na IAS 41. Os dados foram coletados 

em janeiro de 2018 por meio da plataforma Thomson Reuters Eikon®, com todas as 

informações de natureza financeira convertidas automaticamente em dólar americano. 

 
Tabela 1 - Critérios para seleção da amostra 

Critérios 
Nº de 

Companhias % 

Observações Iniciais (companhias que reportaram Ativos Biológicos entre 2009 e 

2017) 
1.167 100% 

(-) Companhias que reportaram saldo em Ativos Biológicos menor que US$ 1.000,00 147 12,6% 

(-) Companhias que reportaram números sobre Ativos Biológicos em período menor 

que 4 anos 
397 34,0% 

(-) Outliers 4 0,3% 

(=) Amostra Final 617 52,9% 

Companhias que escolheram preponderantemente o Custo Histórico para mensurar 

Ativos Biológicos 
486 41,6% 

Companhias que escolheram preponderantemente o Valor Justo para mensurar Ativos 

Biológicos 
131 11,2% 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Com base na amostra final, observa-se que maior parte das companhias escolheu 

preponderantemente o Custo Histórico (CH), totalizando 486 companhias, o que representa 

78,77% da amostra final. Em contraste, 131 companhias (21,23% da amostra final) escolheram 

o Valor Justo (VJ) de forma preponderante.  

 

3.2 Modelo 

Com o intuito de obter evidências dos fatores que poderiam influenciar nas escolhas 

contábeis relacionadas à mensuração de ativos biológicos, foi ajustado o seguinte modelo para 

testar as 12 hipóteses da pesquisa. Para a categorização das variáveis MAB, BIG4, CONS e 

PROD utilizou-se o critério de preponderância na maior parte do período de análise, atribuindo-

se “0” e “1”, conforme padronização das variáveis do modelo apresentado a seguir. 

 

𝑀𝐴𝐵 = 𝛽0  + 𝛽1𝑃𝐴𝐼𝑆 +  𝛽2𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅 +  𝛽3𝐵𝐼𝐺4 +  𝛽4𝐷𝑅 +  𝛽5𝑀𝐼𝑁𝑂𝑅 +  𝛽6𝑇𝐴𝑀 
+  𝛽7𝐴𝐿𝐴𝑉 +  𝛽8𝑀𝑇𝐵 + 𝛽9𝑅𝐸𝑁𝑇 + 𝛽10𝑅𝐸𝑃𝑅 + 𝛽11𝐶𝑂𝑁𝑆 +  𝛽12𝑃𝑅𝑂𝐷
+ 𝜀𝑡 

 

Em que: 

𝑀𝐴𝐵 = Escolha Contábil preponderante na Mensuração de Ativos Biológicos, ‘1’ VJ, ‘0’ CH; 

𝑃𝐴𝐼𝑆 = Média da Qualidade Regulatória do País de Origem no período de 2009 à 2016; 

𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅 = Setor Operacional, ‘0’ Outros, ‘1’ Agronegócio; 

𝐵𝐼𝐺4 = Tipo de auditoria independente referente ao balanço, preponderante no período de 

análise, ‘0’ Não big four, ‘1’ big four; 
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𝐷𝑅 = Depositary Receipt, ‘0’ Não emitente de DR, ‘1’ Emitente de DR 
𝑀𝐼𝑁𝑂𝑅 = Média do Interesse dos Acionistas Minoritários sobre o Capital Total %, no período 

de análise 

𝑇𝐴𝑀 = Média do logaritmo natural do ativo total no período de análise; 

𝐴𝐿𝐴𝑉 = Média do índice de Alavancagem Financeira no período de análise; 

𝑀𝑇𝐵 = Média do índice de Market-to-Book no período de análise; 

𝑅𝐸𝑁𝑇 = Média do índice de Rentabilidade no período de análise; 

𝑅𝐸𝑃𝑅 = Média da Representatividade do Ativo Biológico no período de análise; 

𝐶𝑂𝑁𝑆 = Preponderância do tipo de ativo biológico consumível no período de análise, ‘0’ Não, 

‘1’ Sim; 

𝑃𝑅𝑂𝐷 = Preponderância do tipo de ativo biológico de produção no período de análise, ‘0’ Não, 

‘1’ Sim; 

 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar os resultados dos testes empíricos do modelo 

proposto, que compreende a análise e discussão das hipóteses elaboradas sobre os fatores 

potencialmente influentes na escolha do método para mensurar ativos biológicos.  

 

4.1 Fatores Influentes na Escolha do Método Contábil 

4.1.1 Resultados do Modelo 

Fields et al. (2001) mencionam que na prática é difícil distinguir a intenção dos gerentes 

na escolha por determinada prática contábil, mas a presença de potenciais fatores torna 

interessante o estudo da escolha contábil. Deste modo, a estimação do modelo (Tabela 2) 

permite identificar os determinantes das escolhas contábeis na mensuração de ativos biológicos 

e testar as 12 hipóteses da pesquisa. Essa análise foi desenvolvida por meio de regressão 

logística, estimada para uma amostra de 617 companhias. 

 
Tabela 2 - Estimação do modelo de regressão logística 

Hipótese Variável Coeficiente Valor p Razão de Chances 

H1 PAIS 0,931 < 0,001 2,54 

H2 SETOR 0,822 0,012 2,28 

H3 BIG4 0,677 0,010 1,97 

H4 DR 1,725 < 0,001 5,61 

H5 MINOR 0,016 0,096 - 

H6 TAM 0,022 0,773 - 

H7 ALAV 0,028 0,022 1,03 

H8 MTB 0,000 0,384 - 

H9 RENT -0,506 0,035 0,60 

H10 REPR 1,692 0,010 5,43 

H11 CONS 0,680 0,006 1,97 

H12 PROD 0,866 0,001 2,38 

 LR - Qui-quadrado (10) 163,73 (valor p < 0,001) 

0,2602365 

0,83 
 Pseudo R2 

Curva ROC 

𝐸𝐶 =  −4,931 +  0,931 ∗ 𝑃𝐴𝐼𝑆 +  0,822 ∗ 𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅 +  0,677 ∗ 𝐵𝐼𝐺4 +  1,725 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅 +  0,016
∗ 𝑀𝐼𝑁𝑂𝑅 +  0,022 ∗ 𝑇𝐴𝑀 +  0,028 ∗ 𝐴𝐿𝐴𝑉 +  0,00002 ∗ 𝑀𝑇𝐵 − 0,506 ∗ 𝑅𝐸𝑁𝑇
+  1,692 ∗ 𝑅𝐸𝑃𝑅 +  0,680 ∗ 𝑇𝐼𝑃𝑂. 𝐶 +  0,866 ∗ 𝑇𝐼𝑃𝑂. 𝑃 +  𝜀 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018) 

 

O resultado da regressão logística (Tabela 2) releva que apenas as variáveis MINOR, 

TAM e MTB não apresentaram parâmetros com valores considerados significativos, ao nível 
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de 5% de significância, isto é, o nível de interesse dos acionistas minoritários sobre o capital 

total, o tamanho da empresa e o indicador de market-to-book não mostram efeito 

estatisticamente diferente de zero na probabilidade de utilização do valor justo como escolha 

contábil preponderante no período de análise. Sendo assim, rejeita-se as hipóteses H5, H6 e H8. 

As variáveis PAÍS (qualidade regulatória no país de listagem), SETOR (setor de 

agronegócios), BIG4 (big four), DR (depositary receipt), ALAV (alavancagem financeira), 

RENT (rentabilidade), REPR (representatividade do ativo biológico sobre o ativo total), CONS 

(ativo biológico consumível) e PROD (ativo biológico de produção) apresentaram dados 

estatisticamente significantes e, portanto, essas características podem influenciar os gestores na 

escolha preponderante do método contábil para mensurar ativos biológicos. Dessa forma, as 

hipóteses H9 e H12 foram rejeitadas por apresentarem sinal contrário ao esperado, enquanto que 

as hipóteses H1, H2, H3, H4, H7, H10 e H11 foram aceitas, pois o comportamento observado 

dessas variáveis confirma os sinais esperados. 

 

4.1.2 Análise e Discussão dos Resultados 
Os resultados aqui apresentados e discutidos fazem parte de uma tentativa de expandir 

conhecimentos sobre os fatores potencialmente influentes na escolha contábil para a 

mensuração de ativos biológicos. Essa preocupação é destacada por Fields et al. (2001), em que 

enfatizam a necessidade de acrescentar conhecimento cumulativo sobre as escolhas contábeis.  

 

Qualidade Regulatória no País de Listagem 
A estatística de razão de chances calculada para a variável PAIS indica que a cada unidade 

acrescida no índice de qualidade regulatória do país de listagem, as chances de a companhia 

optar pelo valor justo como escolha contábil aumenta em 154%, mantidas as demais 

características constantes. Assim, quanto maior a qualidade regulatória no país de listagem, 

maior é a tendência de adoção do valor justo para mensurar ativos biológicos, aceitando-se a 

hipótese H1. Esse resultado corrobora com os achados de Gonçalves e Lopes (2015), no qual 

um aumento na qualidade regulamentar do país, aumentam as chances da escolha do valor justo 

para mensurar ativos biológicos. 

 

Setor Operacional 

Ao analisar os resultados da variável SETOR, verificou-se que as companhias que atuam 

no setor do agronegócio apresentam razões de chances de 2,28 de escolher o valor justo em 

relação às empresas de outros setores. Sendo assim, as empresas classificadas como 

pertencentes ao setor de agronegócios têm suas chances aumentadas em 128% de escolher o 

valor justo para mensurar ativos biológicos, aceitando a hipótese H2. Esse resultado se 

assemelha ao encontrado por Gonçalves e Lopes (2015), em que a escolha do valor justo para 

mensurar ativos biológicos é 1,8 vezes maior para as empresas que pertencem aos setores de 

agricultura, silvicultura, pesca, mineração e manufatura em comparação com as empresas que 

pertencem à outros setores.  

 

Big Four 

Cole et al. (2011) sugerem que o tipo de auditor tem um impacto importante no formato 

das demonstrações financeiras e nas respectivas divulgações. Nesse sentido, os resultados da 

variável BIG4 apontam uma razão de chances de 1,97, isto é, as companhias auditadas por 

firmas consideradas big four tem 97% a mais de chances de escolher o valor justo para mensurar 

ativos biológicos do que as companhias auditadas por não big four, aceitando-se a hipótese H3. 

Este resultado é consistente com o encontrado por Elad e Herbohn (2011), no qual indicam a 

existência de diferenças internacionais na atitude dos auditores em relação à IAS 41.  
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Depositary Receipt 

A variável DR que reflete a exposição internacional das empresas, destaca-se com o 

grande aumento nas chances de adoção do valor justo como escolha contábil, com chances de 

5,61 vezes em relação as companhias não emitentes de Depositary Receipt. Assim, as empresas 

emitentes de Depositary Receipt têm maiores chances de escolher o valor justo para mensurar 

ativos biológicos em 461%, aceitando-se a hipótese H4. Esta constatação é consistente com à 

encontrada por Gonçalves e Lopes (2015), em que apontam um aumento nas chances da escolha 

do valor justo para mensurar ativos biológicos em 16 vezes quando as empresas são listadas em 

uma bolsa de valores estrangeira. 

 

Interesse Minoritário 

O resultado de não significância da variável MINOR e a consequente rejeição da hipótese 

H5 é consistente com os resultados de Demaria e Dufour (2007), de que a adoção do valor justo 

não está vinculada com a estrutura de propriedade na mensuração de ativos imobilizados, 

intangíveis e propriedades para investimentos. Na mesma linha, Cole et al. (2011, 2013) 

salientam que a estrutura de capital parece não ter impacto importante nas escolhas contábeis. 

Portanto, infere-se que a escolha do método contábil para mensurar ativos biológicos não é 

influenciada pelo interesse dos acionistas minoritários. 

 

Tamanho da Empresa 

No que se refere ao tamanho da empresa, verificou-se que a escolha do método contábil 

para mensurar ativos biológicos não é influenciada por esta variável, e este resultado rejeita a 

hipótese H6. Esta constatação pode ser apoiada no argumento de Elad e Herbohn (2011), sobre 

a incapacidade da IAS 41 mudar a prática contábil em entidades de pequeno e médio porte, em 

função da possibilidade de usar o custo histórico quando o valor justo não puder ser 

determinado de maneira confiável. Em contraste, Gonçalves e Lopes (2015) encontraram 

relação positiva e significante, isto é, para cada aumento de unidade no logaritmo do total do 

ativo, as chances de escolher o valor justo para mensurar ativos biológicos aumenta em 56%.  

 

Alavancagem Financeira 
Pelo resultado exposto da variável ALAV, é possível verificar que as empresas mais 

endividadas são mais propensas a escolher o valor justo para mensurar ativos biológicos. As 

evidências empíricas apontam que para cada unidade acrescida no índice de alavancagem 

financeira, as chances das empresas escolherem o valor justo aumentam em 3%, assim, quanto 

maior o índice de endividamento da empresa, maiores são as chances da empresa escolher o 

valor justo para mensurar ativos biológicos, aceitando-se a hipótese H7.  

Este resultado corrobora com outros estudos que encontraram relação positiva entre o 

nível de endividamento da empresa e a escolha do valor justo para mensurar ativos imobilizados 

(Christensen & Nikolaev, 2013) e propriedades para investimentos (Christensen & Nikolaev, 

2013; Souza et al., 2015; Pinto et al., 2015). Não obstante, o resultado desta pesquisa diverge 

do resultado de Gonçalves e Lopes (2015), que não encontrou relação significante entre a 

escolha do valor justo na mensuração de ativos biológicos e o nível de alavancagem.  

 

Market-to-Book 
Com relação à variável MTB, não foi possível confirmar a hipótese H8. As evidências 

obtidas sugerem que a relação ‘mercado-livro’ não influencia a escolha do método contábil para 

a mensuração de ativos biológicos. Esse resultado diverge do encontrado por Quagli e Avallone 

(2010), que contrariamente à predição tradicional de MTB, encontraram forte relação negativa 

entre o índice de market-to-book e a escolha do valor justo para mensuração de propriedades 

para investimentos em empresas imobiliárias.  
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Rentabilidade 
Ao contrário do que se esperada, a rentabilidade tem uma influência inversa, sendo que a 

cada unidade acrescida à esta variável e mantidas as demais características constantes, as 

chances diminuem em 40% a escolha do valor justo para mensurar ativos biológicos (razão de 

chances de 0,60). Assim, a hipótese H9 é rejeitada, pois quanto maior a rentabilidade sobre o 

patrimônio líquido, menores são as chances de a companhia escolher o valor justo, ou seja, as 

empresas mais rentáveis são mais propensas a escolher o método de custo para mensurar ativos 

biológicos. Esse resultado é consistente com o obtido por Souza e Lemes (2016) para a escolha 

do custo histórico na mensuração subsequente de ativos imobilizados. Christensen e Nikolaev 

(2013) argumentam que quando os benefícios superam os custos, o método de valor justo é 

escolhido. Logo, o resultado encontrado sugere que os custos relacionados com a mensuração 

do valor justo superam os benefícios, impactando negativamente no resultado e, por 

conseguinte, influenciando as companhias maios rentáveis à optar pelo método de custo. 

 

Representatividade do Ativo Biológico 
Com relação à variável REPR, quanto maior a representatividade do ativo biológico sobre 

o ativo total, as chances em escolher o método do valor justo aumentam em 443% para cada 

unidade a mais acrescida ao índice de representatividade. Por meio dessas evidências empíricas 

é possível aceitar a hipótese H10. Esse resultado sugere que essas companhias possuem maior 

conhecimento sobre as particularidades inerentes à exploração de ativos biológicos e, portanto, 

dominam a técnica de mensuração a valor justo. De modo complementar, outra explicação para 

o achado é que as empresas intensivas em ativos biológicos estão sujeitas à controles 

operacionais e administrativos requeridos na mensuração do valor justo, e esses custos 

adicionais de controle e mensuração podem ser melhor suportados por essas companhias. Esta 

constatação é consistente com os achados de Gonçalves e Lopes (2015), em que as chances de 

escolher o valor justo para mensurar ativos biológicos são multiplicadas por 1,008 para cada 

variação adicional de 10% na representatividade do ativo biológico sobre o ativo total.  

 

Ativo Biológico Consumível 

Quanto ao tipo de ativo biológico, nota-se que companhias, cujo tipo de ativo biológico 

é consumível, apresentam maiores chances de exercer a escolha contábil pelo método de valor 

justo, sendo a razão de chances de 1,97. Isso significa que as companhias que detém recursos 

investidos em ativos biológicos consumíveis tem aumentada em 97% as chances de optar pelo 

valor justo, mantidas as demais variáveis constantes no modelo. Por meio desta evidência, é 

possível aceitar a hipótese H11. Esse resultado pode ser explicado pela existência de mercado 

ativo para ativos biológicos consumíveis, o que facilita sua mensuração a valor justo. Essa 

evidência corrobora com o estudo realizado por Huffman (2014), no qual defende que os ativos 

biológicos em circulação (consumíveis) que são mantidos para a venda sejam mensurados ao 

valor justo. Esses resultados também são consistentes aos encontrados por Huffman (2016), de 

que o uso de ativos influencia a utilidade do valor contábil por meio da mensuração de ativos 

biológicos pelo valor justo, sugerindo que os investidores acham útil a informação fornecida 

pela mensuração de ativos biológicos de troca (consumíveis) pelo valor justo. 

 

Ativo Biológico de Produção 

Em relação à variável PROD, observa-se que as companhias que possuem recursos 

investidos em ativos biológicos de produção apresentam maiores chances de escolher o valor 

justo para sua mensuração, com razão de chances de 2,38. No entanto, Huffman (2014) sugere 

que os ativos biológicos em uso (de produção) devem ser mensurados pelo custo histórico, pois 

esse método de mensuração é mais adequado de acordo com sua utilização que é de produção 
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e não de venda. A autora argumenta que quando a mensuração é combinada com o uso dos 

ativos, os investidores recebem mais informações relevantes sobre o valor contábil e do lucro. 

Desse modo, o esperado era que as empresas com ativos biológicos de produção optassem 

pelo método de custo para mensurar esses ativos. Entretanto, o resultado diverge do esperado e 

rejeita-se a hipótese H12, visto que as chances para tal escolha são aumentadas em 138%, 

apontando que as companhias que possuem ativos biológicos de produção também são mais 

propensas a escolher o valor justo. 

Entretanto, Gonçalves e Lopes (2015) ressaltam que a mensuração de ativos biológicos 

de produção pelo valor justo é complexa devido a falta de mercado ativo. Esse argumento é 

consistente com a alteração na IAS 41 promovida pelo IASB em 2014, em que as plantas 

portadoras (ativos biológicos de produção) devem ser mensuradas ao custo, menos qualquer 

depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas, e contabilizadas desde 1º de janeiro de 

2016 no âmbito da IAS 16 – Property, Plant and Equipament ‘propriedades, plantas e 

equipamentos’ (IASPLUS, 2017). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo identificar os fatores que pudessem ter influência na 

escolha do método contábil para mensuração de ativos biológicos de acordo com as opções 

previstas na IAS 41, a escolha entre o valor justo e o custo histórico. O desenvolvimento e a 

análise dos resultados das hipóteses é sustentado na Teoria das Escolhas Contábeis (Fields et 

al., 2001), com enfoque nas opções encobertas (Nobes, 2006).  

A discussão na literatura entorno da escolha do método para mensurar ativos biológicos 

é polêmica, especialmente em função da IAS 41 normatizar e orientar o uso do valor justo, mas 

possibilitando a mensuração pelo custo histórico como uma opção encoberta quando não houver 

mercado ativo e o valor justo não puder ser mensurado de forma confiável. Desse modo, a 

subjetividade inerente a escolha do valor justo para mensurar ativos biológicos é considerado 

um novo paradigma, não apenas conceitualmente, mas também no debate acadêmico. Para 

contribuir com essa discussão, dentre os achados deste estudo, destaca-se que as companhias 

intensivas em ativos biológicos e que possuem ativos biológicos consumíveis e de produção 

tendem a escolher o valor justo para mensurar esses ativos. 

As empresas mais intensivas em ativos biológicos tentem a escolher o método de valor 

justo, sugerindo que essas companhias possuem maior conhecimento sobre as particularidades 

inerentes à exploração desses ativos e, por conseguinte, maior habilidade em mensurar seu valor 

justo. Adicionalmente, outra explicação para este resultado é que a alta representatividade do 

ativo biológico requer investimentos em controles operacionais e administrativos na 

mensuração do valor justo, e esses custos adicionais podem ser melhor suportados por 

companhias mais intensivas em ativos biológicos. 

A escolha do valor justo também é influenciada quando as empresas possuem ativos 

biológicos consumíveis, corroborando com Huffman (2014) no qual defende este tipo de 

mensuração. Huffman (2016) argumenta que os investidores acham útil a informação quando 

ativos biológicos consumíveis são mensurados a valor justo. Esse resultado pode ser explicado 

pela existência de mercado ativo, facilitando a mensuração desses ativos ao valor justo. 

Quanto aos ativos biológicos de produção, em função de sua característica de produção e 

não de venda, esperava-se as empresas escolhessem o método de custo para sua mensuração. 

No entanto, as evidências empíricas apontam que esse tipo de ativo biológico também tende a 

ser mensurado pelo valor justo. Segundo Elad (2004) e Huffman (2016) ativos biológicos de 

produção mensurados ao valor justo não oferecem informações úteis. Nessa linha, Gonçalves e 

Lopes (2015) ressaltam que a falta de mercado ativo para ativos biológicos de produção torna 

sua mensuração a valor justo mais complexa. Esses argumentos são consistentes com a 

alteração na IAS 41 promovida pelo IASB em 2014, em que as plantas portadoras (ativos 
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biológicos de produção) devem ser mensuradas ao custo, menos qualquer depreciação e perda 

por irrecuperabilidade acumuladas, e contabilizadas no âmbito da IAS 16 – Property, Plant and 

Equipament ‘propriedades, plantas e equipamentos’ (IASPLUS, 2017). 

Além disso, apesar de não haver consenso na literatura sobre o método mais adequado 

para mensurar ativos biológicos, as constatações empíricas dessa pesquisa revelam que as 

companhias listadas em países com alta qualidade regulatória, que operam no setor de 

agronegócios, auditadas por uma big four, internacionalizadas e mais alavancadas 

financeiramente tem maior probabilidade de escolher o valor justo para mensurar ativos 

biológicos. Em contraste, as empresas com maior rentabilidade são propensas a escolher o custo 

histórico para mensurar esses ativos. Segundo Christensen e Nikolaev (2013), a escolha do 

valor justo ocorre quando os benefícios superam os custos. Sendo assim, uma possível 

explicação para esse achado é que os custos de mensurar o valor justo superam os benefícios, 

impactando negativamente no resultado, e influenciando as companhias mais rentáveis a 

utilizar o método de custo. 

Destarte, com base na amostra da pesquisa, observa-se a existência de flexibilidade na 

escolha do método para mensurar ativos biológicos. Segundo Watts (1992) e Fields et al. 

(2011), as escolhas contábeis existem devido a impossibilidade de eliminar a flexibilidade 

contida nas normas contábeis. Desse modo, sugere-se que diferentes interpretações da IAS 41 

envolvem julgamentos e suposições que podem levar os gestores das empresas a escolher entre 

a mensuração pelo valor justo e a opção encoberta do custo histórico. 

Esta pesquisa contribuí com a literatura uma vez que expõe avanços teóricos sobre as 

escolhas contábeis encobertas na mensuração de ativos biológicos e identifica a influência de 

algumas variáveis na escolha do método contábil para mensurar esses ativos. E quanto a 

contribuição prática, os números contábeis gerados por meio dessas práticas contábeis (valor 

justo versus custo histórico) podem impactar nos resultados das organizações, e informações 

sobre o motivação de tais escolhas podem ser úteis aos stakeholders no processo decisório. 

O presente trabalho limitou-se a analisar os fatores influentes na escolha do método 

contábil para mensurar ativos biológicos e, por conseguinte, as evidências empíricas aqui 

apresentadas não apontam os efeitos das escolhas contábeis na qualidade da informação 

contábil. No entanto, com vistas a aprofundar esta discussão, pesquisas futuras podem explorar 

a limitação deste estudo, com o intuito de analisar a influência das escolhas contábeis na 

mensuração de ativos biológicos sobre a qualidade da informação contábil. 
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