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Resumo/Abstract
O objetivo do estudo é identificar o impacto da produtividade na mensuração da cana em
desenvolvimento a valor justo. É sabido que a produtividade pode ser estimada com base em dados
históricos, por exemplo, a média de safras passadas, e modelos agrometeorológicos, de natureza
prospectiva, que se destacam por incorporar a incerteza vinculada às condições do solo, atmosfera e da
planta em suas estimativas. Assim, foi efetuada a análise de dados de 12 fazendas através do teste de
Wilcoxon, a fim de comparar o valor justo da cana segundo dados reais de safra com: i) estimativas de
produtividade de dados históricos; ii) e estimativas baseadas em modelo agrometeorológico. Essa
análise permite aprofundar o entendimento da subjetividade do cálculo do valor justo da cana. Os
estudos do setor sucroenergético relativos a ativos biológicos ainda são escassos, não refletindo a
importância da cana-de-açúcar para o desenvolvimento econômico brasileiro. Ademais, a originalidade
consiste na avaliação das etapas do cálculo do valor justo associada às fontes de informação de
produtividade. Os resultados demonstram que o valor justo determinado por dados históricos é
aproximado ao de dados efetivos em metade dos anos-safras avaliados. Já o valor justo considerando o

modelo agrometeorológico apresentou divergência em todas as safras ao confrontar com o valor justo
de dados efetivos. Entretanto, existem evidências de que o modelo pode ser útil ao calcular a tonelada
de cana, tonelada de cana por hectare e o custo. Assim, é importante aprofundar as pesquisas sobre a
contribuição do modelo agrometeorológico nos cálculos contábeis.
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IMPACTO DA PRODUTIVIDADE FUTURA NO VALOR JUSTO DA CANA
EM DESENVOLVIMENTO1

RESUMO
O objetivo do estudo é identificar o impacto da produtividade na mensuração da cana
em desenvolvimento a valor justo. É sabido que a produtividade pode ser estimada com
base em dados históricos, por exemplo, a média de safras passadas, e modelos
agrometeorológicos, de natureza prospectiva, que se destacam por incorporar a incerteza
vinculada às condições do solo, atmosfera e da planta em suas estimativas. Assim, foi
efetuada a análise de dados de 12 fazendas através do teste de Wilcoxon, a fim de
comparar o valor justo da cana segundo dados reais de safra com: i) estimativas de
produtividade de dados históricos; ii) e estimativas baseadas em modelo
agrometeorológico. Essa análise permite aprofundar o entendimento da subjetividade do
cálculo do valor justo da cana. Os estudos do setor sucroenergético relativos a ativos
biológicos ainda são escassos, não refletindo a importância da cana-de-açúcar para o
desenvolvimento econômico brasileiro. Ademais, a originalidade consiste na avaliação
das etapas do cálculo do valor justo associada às fontes de informação de produtividade.
Os resultados demonstram que o valor justo determinado por dados históricos é
aproximado ao de dados efetivos em metade dos anos-safras avaliados. Já o valor justo
considerando o modelo agrometeorológico apresentou divergência em todas as safras ao
confrontar com o valor justo de dados efetivos. Entretanto, existem evidências de que o
modelo pode ser útil ao calcular a tonelada de cana, tonelada de cana por hectare e o
custo. Assim, é importante aprofundar as pesquisas sobre a contribuição do modelo
agrometeorológico nos cálculos contábeis.

Palavras-chave: Ativo Biológico; Valor Justo; Produtividade; Fluxo de Caixa
Descontado, Cana-de-açúcar.

1.

INTRODUÇÃO

O agronegócio é importante para a economia brasileira, empregando
aproximadamente 21% dos brasileiros (Cepea, 2020a) e é o setor que mais criou postos
de trabalho em 2020 (CNA, 2020), sendo responsável por 20,9% do PIB nacional
(Cepea, 2020b). Em 2009, no âmbito contábil, esse segmento foi afetado pela
implantação do CPC 29 – Ativo biológico e Produto agrícola, que internacionalmente é
conhecido como IAS 41 - Agriculture. Essa norma visa identificar os critérios de
reconhecimento, mensuração e divulgação dos animais e plantas vivos, a fim de refletir
nos balanços patrimoniais a capacidade de transformação biológica dos mesmos.
Dessa forma, houve uma mudança no processo de mensuração dos ativos
biológicos. No período anterior à norma, esses ativos eram mensurados a custo histórico
(Hadiyanto, Puspitasari & Ghani, 2018; Silva Filho, Martins & Machado, 2013), mas o
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CPC 29 sugere a utilização do valor justo para este fim. Isso gerou uma discussão
acadêmica em relação a qual método de mensuração seria melhor de acordo com a
relevância para os usuários da informação (Argilés, Garcia-Blandon, Monllau, 2011;
Huffman, 2018; Gonçalves, Lopes & Craig, 2017; Hadyianto, Puspitasari & Ghani,
2018; Wukich, 2019; Silva Filho, Martins & Machado, 2013; Martins, Machado &
Callado, 2014).
Uma das preocupações recorrentes nas pesquisas é a utilização do valor justo
quando não há mercado ativo, pois, neste caso, existe certa dificuldade para efetuar a
mensuração dos ativos biológicos (Herbohn & Herbohn, 2006; Machado, Martins &
Carvalho, 2014; Santos, Gomes, de Brito, Gaio & Furlan, 2015). Isso ocorre devido
frequentemente eles serem aferidos via fluxo de caixa descontado (Figueira & Ribeiro,
2016; Moura & Silva, 2020; Santos, Gomes, de Brito, Gaio & Furlan, 2015, Santos &
Silva, 2018). Ou seja, sua estimativa é subjetiva, dependendo do julgamento dos
gestores quanto às premissas utilizadas, gerando incerteza em sua aferição (Bohusova &
Svoboda, 2017; Morozova, Akhmadeev, Bykanova & Philippova, 2019, Rech &
Pereira, 2012, Silva Filho, Martins & Machado, 2013; Martins, Machado & Callado,
2014; Silva & Nardi, 2019), podendo indicar uma informação contábil pouco confiável
(Eilifisen, Hamilton & Messier, 2020; Herbohn & Herbohn, 2006).
No setor sucroenergético, existem alguns estudos sobre ativos biológicos e seu
valor justo (Rabassi, Batalha e Albuquerque, 2020; Silva & Nardi, 2019; Cavalheiro,
Gimenes, Binotto & Fietz, 2019; Moura & Silva, 2020). Porém, somente Silva e Nardi
(2019) e Cavalheiro, Gimenes, Binotto e Fietz (2019) trataram do processo de
construção do fluxo de caixa descontado da cana em desenvolvimento, e não em seu
resultado aferido. Silva e Nardi (2019) focaram em empresa fictícia para identificar as
divergências originadas devido à incerteza inerente às estimativas. Cavalheiro,
Gimenes, Binotto e Fietz (2019) investigaram a utilização do modelo de Doorenbos e
Kassam (1979) para determinar a produtividade futura, identificando que os modelos
agrometeorológicos podem ser úteis para avaliar o ativo de maneira mais efetiva.
Com este panorama, conclui-se que ainda há espaço para discussão em torno da
avaliação da cana em desenvolvimento, principalmente relacionadas às informações
utilizadas para mensurá-la, já que suas premissas devem ser definidas com cautela a fim
de diminuir o nível de incerteza, o que pode afetar a relevância da informação contábil
(CPC 00). Fatores como: preço, produtividade futura e taxa de desconto podem
influenciar de maneira significativa o fluxo de caixa descontado e são definidos de
maneira subjetiva, podendo impactar seu cálculo e gerar distorções no valor justo (Rech
& Pereira, 2012; Silva & Nardi, 2019). Assim, esse estudo tem como objetivo
identificar o impacto da produtividade na mensuração da cana em desenvolvimento a
valor justo, utilizando dados reais de uma usina localizada no interior de São Paulo.
Dessa forma, será possível observar como a transformação biológica pode ser avaliada e
qual seu impacto no valor justo.
Um dos diferenciais da pesquisa reside no fato de aplicar um modelo baseado
em processos, baseado em Marin (2014) para observar seu impacto direto no valor
justo. Este modelo é mais robusto em relação ao de Doorenbos e Kassam (1979) usado
por Cavalheiro, Gimenes, Binotto e Fietz (2019). Além disso, aborda-se uma nova
perspectiva de identificar como a prática de uso de dados históricos pode afetar o
cálculo do ativo biológico das usinas, ainda não abordada por estudos anteriores. Ao
analisar comparativamente os dados de produtividade com a safra que foi colhida em
campo, é possível identificar as prováveis divergências e seus impactos no valor justo
em uma empresa real, além de identificar qual estimativa traz resultados mais
significativos por meio do teste de comparação de postos (Wilcoxon).
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A contribuição é dada pela discussão da produtividade da cana na estimativa do
valor justo por meio de abordagens diferentes, mostrando aos agentes reguladores como
a abrangência das normas pode afetar o cálculo do valor justo. A análise individual
permitiu aprofundar o entendimento da subjetividade intrínseca ao processo de
mensuração da cana-de-açúcar. Além disso, os achados contribuem para refletir como
os atuais modelos de avaliação da cana em pé são usados pelas usinas, devido às
evidências sobre quais fontes de informação podem ser mais úteis no processo de
mensuração. Ademais, a pesquisa contribui para a ampliação de estudos do valor justo
no setor sucroenergético, setor importante no cenário nacional, em que há escassez de
investigação em relação ao valor justo. Por fim, os resultados favorecem a análise da
realidade de um ativo biológico único, considerando suas especificidades de mercado, o
que pode ser útil para os elaboradores da informação contábil do setor sucroalcooleiro.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Estudos sobre ativos biológicos
Existe um debate na literatura referente à qual método de mensuração dos ativos
biológicos é mais relevante para o usuário externo: o valor justo ou custo histórico
(Argilés, Garcia-Blandon & Monllau, 2011; Wukich, 2019; Silva, Machado &
Machado, 2013; Hadiyanto, Puspitasari & Ghani, 2018; Huffman, 2018; Argilés-Bosch,
Miarons, Garcia-Blandón, Benavete e Ravenda; 2017; Silva Filho, Martins & Machado,
2013; Martins, Machado e Callado, 2014). Isso se justifica devido à mudança prevista
na norma do CPC 29, recomendando fortemente o uso do valor justo para avaliação dos
ativos biológicos, quando ele puder ser mensurado confiavelmente.
Enquanto defensores do custo histórico alegam que sua aplicação está associada
à confiabilidade e objetividade, seu ponto negativo está vinculado à baixa relevância
para os usuários da informação contábil. Por outro lado, o valor justo se destaca por sua
relevância, representando mais tempestivamente a transformação biológica do ativo. Em
contraponto, existem críticas devido à subjetividade inerente a esse método e sua falta
de confiabilidade relacionada à mensuração sem mercado ativo, além de sua
complexidade, afirmando que o valor justo pode ser muito acadêmico e pouco prático
(Wukich, 2019; Herbohn & Herbohn, 2006; Rech & Pereira, 2012; Penman, 2007, Jana
& Marta, 2014).
Argilés, Garcia-Blandon e Monllau (2011) sustentaram que a mensuração dos
ativos biológicos na agricultura a valor justo traz maior poder de previsão dos ganhos
futuros quando comparado ao custo histórico, observando que o custo histórico tem
como principal barreira à dificuldade do cálculo com precisão e confiabilidade nas
pequenas fazendas estudadas. Em contraponto, He, Wright e Evans (2021) identificaram
que o valor justo dos ativos biológicos não incrementa a previsão dos fluxos de caixa
operacionais futuros e adicionam que esse efeito permanece independentemente do
nível da hierarquia do valor justo.
Silva Filho, Martins e Machado (2013) verificaram que o valor justo é mais
relevante que o custo histórico no caso dos ativos biológicos, já que o valor justo traz
informações mais relevantes para ajustar o preço das ações. Martins, Machado e Callado
(2014) também ratificaram que os ativos biológicos a curto e longo prazo são
relevantes, porém podem ser mensurados com certo conservadorismo quando
comparado com o mercado. Contudo, os autores complementam que há confiabilidade
na aferição do valor justo.
Em relação aos atributos positivos vinculados a utilização do valor justo de
ativos biológicos, Gonçalves, Lopes e Craig (2017) afirmaram que os o valor justo é
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relevante, no entanto, a relevância é maior quando existe um maior nível de divulgação.
Porém, encontraram que os ativos biológicos consumíveis não possuem maior
relevância com maior divulgação, ao contrário dos portadores. Os autores alegaram que
isso pode ser justificado devido seus preços normalmente estarem disponíveis no
mercado, deixando de sinalizar qual seria a situação de ativos biológicos sem mercado
ativo.
Huffman (2018) avaliou qual método de mensuração é mais relevante
considerando os ativos biológicos consumíveis e portadores. Os resultados apontaram
que os ativos biológicos consumíveis mensurados a valor justo, e os ativos biológicos
portadores a custo histórico representam maior relevância para os investidores e
credores, influenciando a previsão do desempenho futuro das empresas. Destaca-se que
a cana em desenvolvimento é caracterizada como um ativo biológico consumível, o que
indicaria sua maior relevância ao ser determinada pelo método do valor justo. Esse
estudo também apoia a Revisão de Pronunciamentos Técnicos 08, a qual alterou a
classificação contábil das plantas portadoras para ativo imobilizado, as quais passaram a
ser mensuradas pelo custo histórico.
2.2. Estudos do setor sucroenergético
Rabassi, Batalha e Albuquerque (2020) compararam as demonstrações com e
sem efeito do valor justo, e, por meio de estudo de caso de uma empresa canavieira,
demonstraram que os indicadores de desempenho econômico e financeiro das
organizações são impactados pelo valor justo da cana-de-açúcar, evidenciando que essas
informações contábeis podem impactar o processo de decisão dos gestores das
organizações agroindustriais.
Moura e Silva (2020) investigaram o processo de mensuração e divulgação da
cana-de-açúcar de 13 usinas, e identificaram divergências na mensuração e nas
premissas divulgadas pelas mesmas. Isso pode afetar a comparabilidade, afetando o
processo de comparação realizado entre as usinas, dificultando a avaliação dos
investidores.
Por outro lado, Silva e Nardi (2019) demonstraram por meio de uma usina
hipotética de cana-de-açúcar que o valor justo é permeado por incertezas e
subjetividade, o que pode gerar uma distorção nas demonstrações contábeis. Espera-se
que os inputs de fontes internas e externas à empresa possam ser determinados com
qualidade a fim de mensurar um valor justo compatível com a realidade, dando
visibilidade para os investidores da situação dos ativos biológicos da companhia.
A avaliação da cana-de-açúcar a valor justo de acordo com metodologia
interdisciplinar, considerando elementos agronômicos, econômicos e contábeis,
demonstrou que é possível mensurar o ativo biológico com maior confiabilidade, apesar
da complexidade que a metodologia implica. O estudo de Cavalheiro, Gimenes, Binotto,
& Fietz (2019) foi elaborado considerando dados de uma agroindústria de cana-deaçúcar de negócio familiar, utilizando o modelo agrometeorológico. Foi apresentada
uma variável agronômica que calcula a produtividade da cana de açúcar em função do
modelo de Doorenbos e Kassam (1979), que estima a produção conforme o estresse
hídrico da planta.
2.3. Apresentação das hipóteses da pesquisa
Em 2009, houve a publicação do CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola,
correspondente ao IAS 41 - Agriculture. Nesse pronunciamento contábil, o método de
mensuração dos ativos biológicos foi evidenciado, com uma indicação pela preferência
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do valor justo em detrimento do custo histórico, sendo que este só poderá ser utilizado
caso o valor justo não seja determinado de maneira confiável (CPC, 29). Dessa forma,
as organizações passaram a adotar o valor justo com maior frequência a fim de se
adequar as diretrizes contábeis (Figueira e Ribeiro, 2016).
Esse método permite visualizar as transformações biológicas de animais e
plantas vivos, uma vez que pode refletir o processo de crescimento, degeneração,
procriação e produção dos produtos agrícolas nas demonstrações contábeis (CPC, 29).
Por definição, o valor justo é o valor de mercado de um ativo ou passivo, isto é, aquele
determinado pelos participantes de mercado em uma transação não forçada em
condições correntes de mercado (CPC 46). Para mensurá-lo, é necessário determinar a
técnica de avaliação, enquadradas em três categorias, sendo elas: i) abordagem de
mercado, ii) abordagem de custo e iii) abordagem de receita (CPC 46).
Isto posto, as empresas podem usar diversas técnicas, a depender do estágio da
produção que se encontra a plantação em questão e do tipo de ativo biológico (Figueira
& Ribeiro, 2016; Bohušová, Svoboda & Nerudová, 2012; Silva & Santos, 2018). Além
da técnica, é necessário identificar se as informações necessárias para a avaliação do
ativo biológico estão presentes no mercado. Conforme a hierarquia do valor justo, existe
uma preferência pelo uso de informações disponíveis em mercado ativo (Nível 1),
porém, é prevista a possibilidade de usar dados não observáveis para mercados com
escassas ou nenhuma transação referente àquele ativo (Nível 3) (CPC, 46). O uso de
informações não observáveis no modelo de mensuração traz um grau de incerteza na
sua estimativa fazendo com que os investidores desconfiem de seus resultados,
diminuindo sua confiabilidade (Rech & Pereira, 2012; Eilifisen, Hamilton & Messier,
2020; Herbohn & Herbohn, 2006; Lin, Lin, Fornaro & Huang, 2017).
Sob a perspectiva dos ativos biológicos, destaca-se a preferência pela técnica de
abordagem de receita, utilizando o fluxo de caixa para mensurá-los (Camargo, Zanin,
Moura, Daleaste & Bortoluzzi, 2019; Da Silva, Ribeiro & do Carmo; 2015; Santos,
Gomes, de Brito, Gaio & Furlan, 2015; Santos & Silva, 2018), que também é usado
para avaliar a cultura da cana-de-açúcar em sua fase de desenvolvimento (Moura &
Silva, 2020; Cavalheiro, Gimenes & Binotto, 2019). Por consequência, existem alguns
dados que são estimados a fim de valorar o ativo neste estágio, envolvendo certa
subjetividade para determiná-los, como: preço futuro, taxa de retorno e produtividade
futura (Bohusova, Svodoba; 2017; Morozova, Akhmadeev, Bykanova & Philippova,
2019; Eilifisen, Hamilton & Messier, 2020; Machado, Martins & Carvalho, 2014).
Ao depender de julgamento do elaborador da informação contábil, o cálculo
dessas variáveis necessárias para o modelo pode ser influenciado por viés ou imprecisão
(Silva & Nardi, 2019; Eilifisen, Hamilton & Messier, 2020; Herbohn & Herbohn,
2006), podendo gerar uma informação contábil distorcida (Silva & Nardi, 2019). Isso
ocorre devido ao uso de estimativas, sendo que a produtividade é um dos fatores críticos
para determinar o valor justo dos ativos biológicos (Cavalheiro, Gimenes, Binotto &
Fietz, 2019; Rech & Pereira, 2012; Silva & Nardi, 2019; Morozova, Akhmadeev,
Bykanova, Philippova, 2019; Bohušová, Svoboda & Nerudová, 2012).
Cavalheiro, Gimenes e Binotto (2019) afirmam que é prática comum que a
produtividade seja estimada de acordo com médias de safras anteriores, ignorando os
efeitos climáticos que podem afetar a cultura da cana. Adicionalmente, é necessário
pontuar que as culturas sofrem os efeitos climáticos, tendo impacto diretamente na
produtividade, ou seja, na qualidade e rendimento dos ativos biológicos que estão
sujeitos a transformação biológica. Além disso, também possuem riscos de doenças que
podem afetar a transformação biológica dos ativos (Morozova, Akhmadeev, Bykanova
& Philippova 2019). Herbohn e Herbohn (2006) complementam que a volatilidade do
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valor justo dos ativos biológicos pode ser influenciada pelas condições meteorológicas e
biológicas, como: situações de chuva, granizo, efeitos de pragas e doenças.
Assim, surge uma preocupação sobre a adequação do uso de dados históricos
para estimar a cana futura, uma vez que esse método tem como limitação principal a não
consideração dos efeitos climáticos e fatores específicos da planta, que podem
contribuir para o aumento/diminuição da produtividade da cana, gerando uma incerteza
maior sobre a produtividade, que pode ser diversa da realidade (Cavalheiro, Gimenes &
Binotto, 2019; Rech & Pereira, 2012), o que pode afetar o valor justo (Silva & Nardi,
2019). Neste sentido, forma-se a primeira hipótese de pesquisa:
H1: O valor justo da cana usando a produtividade baseada em dados históricos
diverge significativamente do valor justo que utiliza produtividade efetiva
No campo da agronomia, existem os modelos agrometeorológicos que são úteis
para prever a produtividade futura das culturas (Marin, 2014). Suas informações
poderiam contribuir para o cálculo do valor justo, cuidando dos efeitos de incerteza
ligados à determinação desse input. Isso já foi observado por Cavalheiro, Gimenes,
Binotto e Fietz (2019), estudo no qual a avaliação da cana foi realizada utilizando o
modelo agrometeorológico de Doorenbos e Kassam (1979). Esse modelo é de 1979, e
reflete a produtividade da cana-de-açúcar considerando que os “...déficits de água nas
plantações e o estresse hídrico resultante na planta têm um efeito na evapotranspiração
da cultura e no rendimento da cultura” (Doorenbos & Kassam, 1979, p. 10).
Considerando que esse modelo restringe-se ao aspecto do estresse hídrico, ele
pode não capturar todos os efeitos que podem interferir na produtividade. O modelo
agrometeorológico SAMUCA é uma alternativa mais recente, de maior complexidade
que captura o efeito de outras variáveis para definir a produção futura das culturas
(Marin, 2014; Marin & Jones, 2014; Marin, Jones & Boote; 2017; Vianna, Nassif,
Carvalho & Marin; 2020). A Figura 1 destaca os indicadores utilizados para simular o
desenvolvimento da planta de Marin (2014).
Figura 1 – Indicadores do modelo agrometeorológico SAMUCA.
Fenologia
Desenvolvimento
foliar

Produtividade

Desenvolvimento da
planta

Acumulação de
biomassa

Acumulação de
sacarose
Altura da planta
Raízes e estresse
hídrico

Parâmetros de solo

Balanço Hídrico
Radiação solar

Dados
metereológicos

Temperatura
máxima e mínima
Chuva

Fonte: Marin, (2014).

7
No modelo proposto por Marin (2014), o diferencial encontrado é a utilização de
dados do clima, solo e manejo agrícola oferecendo elementos que permitem efetuar a
previsão da cana com maior precisão e confiabilidade. Essa modelagem tem seu
enfoque em processos biofísicos, utilizando algoritmos que permitem calcular a
produtividade da cana-de-açúcar por meio de uma série de dados, que são vinculados a:
fenologia, desenvolvimento da planta, fotossíntese, acumulação de biomassa e de
sacarose, extensão da planta, estresse hídrico e água do solo, fatores que influenciam a
cultura.
Ademais, essa perspectiva considera informações vinculadas ao solo e clima da
região no qual foi plantado o ativo, a fim de estimar o crescimento e a produção da
cana-de-açúcar adequadamente. Além disso, faz uma abordagem estocástica para canade-açúcar, estressando as variáveis por meio da Simulação de Monte Carlo para
determinação das informações necessárias para definir a produtividade futura (Marin,
2014). Assim, sugere-se que ao mensurar os efeitos das condições meteorológicas e
seus impactos na produtividade da cana-de-açúcar, seria possível fornecer uma
informação mais confiável, a fim de determinar o valor justo com maior qualidade. Isto
posto, foi estabelecida a segunda hipótese de pesquisa:
H2: O valor justo da cana usando a produtividade baseada no modelo
agrometeorológico SAMUCA se aproxima significativamente do valor justo que utiliza
produtividade efetiva.
3.

METODOLOGIA

O presente estudo tem como objetivo identificar o impacto da produtividade na
mensuração da cana em desenvolvimento a valor justo, ativo biológico importante no
cenário econômico nacional. Para tanto, serão utilizadas informações de 12 fazendas de
uma usina do interior de São Paulo, de 2002 a 2007. A amostra foi selecionada por
conveniência, visto que a usina foi selecionada pela facilidade de acesso pelo
pesquisador (Fávero & Belfiore, 2017). A Tabela 1 apresenta a síntese dos dados da
amostra e de seu tratamento.
Tabela 1 – Amostra da usina do interior de São Paulo
Quantidade de fazendas total
(-) Fazendas com talhões incompletos (não possuem informações de 2002 a 2007)
(-) Fazenda com talhões de áreas significativamente diferentes
(-) Fazenda com informação de produtividade faltante
(=) Amostra final
Fonte: Elaboração própria

645
(629)
(3)
(1)
12

A amostra está dividida em talhões (indicativo de área específica), possuindo
informações de área, estágio do corte, ano e mês da colheita, toneladas de cana por
hectare e açúcar total recuperável. Ela contém dados da produtividade efetivos, via
dados históricos e via simulação, os quais são detalhados a seguir:
i)
Produtividade efetiva: produtividade efetivamente realizada, ou seja,
são os dados reais da safra colhida avaliadas pelo setor agrícola.
ii)
Produtividade via dados históricos: o cálculo foi estimado conforme as
últimas safras passadas, efetuando uma média desses valores a fim de definir o Açúcar
total recuperável (ATR), a tonelada de cana por hectare (TCH) e a tonelada de cana total
(TC) das fazendas conforme seu talhão. A Tabela 2 representa os anos-safras utilizados
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para os cálculos da produtividade, considerando a disponibilidade dos dados para
estimar a produtividade.
Tabela 2 – Metodologia de cálculo do cenário de dados históricos
Safras
Metodologia de cálculo
2004/2005
Média das 2 safras anteriores
2005/2006
Média das 3 safras anteriores
2006/2007
Média das 4 safras anteriores
2007/2008
Média das 5 safras anteriores
Fonte: Elaboração própria.

iii)
Produtividade via simulação: os dados de produtividade foram
estimados de maneira prospectiva por meio do modelo agrometeorológico SAMUCA,
que é viabilizado pelo Sistema Tempocampo®, fruto do trabalho de Marin (2014).
Dessa forma, de acordo com a disponibilidade de dados, a data de mensuração
dos ativos biológicos foi determinada como 31/03/2004, 31/03/2005, 31/03/2006 e
31/03/2007, que compreende a finalização de cada ano safra.
As fontes de informação dos demais inputs foram destacadas na Tabela 3:
Tabela 3 – Fontes de informação do cálculo do valor justo
Fontes de Informações
 Custo: Agrianual de 2004 a 2007
FDC
 Taxa de desconto: WACC2
Produtividade
 Preço: ATR/Tonelada de cana do Consecana de 2004 a 2007 [Orplana e
efetiva
ÚNICA, citado por Udop (2021)]
 Custo: Agrianual de 2004 a 2007
FDC
 Taxa de desconto: WACC1
Produtividade via
 Preço: ATR/Tonelada de cana do Consecana de 2004 a 2007 [Orplana e
Dados Históricos
ÚNICA, citado por Udop (2021)]
 Custo: Agrianual de 2004 a 2007
FDC
 Taxa de desconto: WACC1
Produtividade
 Preço: ATR/Tonelada de cana do Consecana de 2004 a 2007 [Orplana e
Simulada
ÚNICA, citado por Udop (2021)]
Fonte: Elaboração própria.
Nota: O Agrianual é o Anuário da Agricultura Brasileira, nele é possível consultar o custo de produção da
cana-de-açúcar do Estado de São Paulo e informações de outras culturas.
Cálculo

3.2. Construção do fluxo de caixa
A Tabela 4 apresenta o passo a passo para a confecção do fluxo de caixa, de
acordo com as diretrizes da cartilha do Ibape (2019).

2

Para o cálculo, utilizaram-se dados de 2010 da base privada Balanços Patrimoniais para determinar o
custo da dívida e da porcentagem do capital de terceiros e próprio de empresas sem passivo a descoberto,
partindo do pressuposto que a usina tem uma boa condição financeira, não dependendo excessivamente
do capital de terceiros. O risco e o prêmio foram retirados de Lima, Neto, Silva e Gastios (2020)
considerando informações disponíveis de nov/2010 a out/19.
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Etapa do cálculo

Tabela 4 – Passo a passo do cálculo do ativo biológico
Equação
[(𝑇𝐶𝐻 × Á𝑟𝑒𝑎 × 𝐴𝑇𝑅) ∗ (𝑃𝑟𝑒ç𝑜3)]

Receita
Custo
Depreciação da planta portadora

CAC Planta portadora

(

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙4

) × 𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎6
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎5
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
{(𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜)
× 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙}
+ {(𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 × 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜)
× (1 − %(𝐼𝑅 𝑒 𝐶𝑆𝐿𝐿)}

Fator de cálculo do benefício
fiscal

[𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑣𝑖𝑎𝑙7/(1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜)6/12 ]
× 𝐴𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑅 𝑒 𝐶𝑆𝐿𝐿
1
[
]−1
(1 − 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙)

Tax Amortization Benefit (TAB)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝐹𝐷𝐶 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙

Valor do ativo biológico

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 − 𝐼𝑅&𝐶𝑆𝐿𝐿 − 𝐶𝐴𝐶 + 𝑇𝐴𝐵

Benefício fiscal

Fonte: Elaboração própria baseada em Ibape (2019).
Nota: CAC corresponde a Ativos Contributórios e TAB significa Benefício de Amortização Fiscal.

O intuito do estudo é comparar se existem diferenças nas estimativas de
produtividade, e consequentemente na receita e no custo, e no output do valor justo do
ativo biológico. Dessa forma, foi testada a normalidade das informações por meio do
teste de Shapiro-Francia, de acordo com o tamanho da amostra. Contudo, devido à
maioria dos pares dos grupos comparados não possuírem distribuição normal, foi
utilizado o teste não paramétrico Wilcoxon (Fávero & Belfiore, 2017). Esse teste é
utilizado para testar diferenças entre os pares combinados de dados, considerando os
postos dos dados amostrais (Triola, 2008). Dessa forma, serão confrontados o ATR,
TCH, TC, receita, custo e valor justo comparando os cálculos de acordo com a
estimativa de produtividade, para identificar se há diferença significativa ou não no
cálculo ao variar a fonte de informação da estimativa de produtividade.
4.

Apresentação e discussão dos resultados

De acordo com as estimativas de produtividades referentes aos dados históricos
e simulados, é possível confrontar seus resultados com o cenário efetivo. Segue abaixo
as estatísticas descritivas das aferições das 12 fazendas na Tabela 5.

3

O preço foi retirado do Consecana com referência do mês e ano de colheita.
O custo total foi calculado com base no Agrianual (2005-2007), contemplando operações mecanizadas,
operações manuais e insumos.
5
Produtividade média foi extraída do Agrianual (2005-2007), considerando a tonelada de cana por
hectare por corte.
6
Considera-se o ano da colheita e o seu respectivo corte para custear o ativo.
7
A distribuição do canavial é de 100% de cana colhida na safra atual, não restando nada a ser colhido na
safra posterior.
4
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Tabela 5 – Estatística descritiva
Efetivos
Dados Históricos
Simulados
Dados
Obs.
Méd.
DP
Méd.
DP
Méd.
DP
ATR
176
147,38
12,77
146,49
6,91
125,04
9,86
TCH
176
78,92
15,55
90,29
14,15
79,96
17,33
TC
176
817,74
537,53
928,51
598,73
846,95
610,75
Receita
176
31.944,5 21.810,5 36.484,6 25.025,8 28.987,42 24.055,57
Custo
176 17.862,74 11.948,8 20.303,2 13.436,2 18.579,2 14.002,24
Valor justo 176 10.445,51 9.380,31 12.258,9 10.961,8
7.265,2
9.429,9
Fonte: Elaboração própria.
Nota: ATR é Açúcar Total Recuperável, TCH é Tonelada de Cana por Hectare, TC é Tonelada de Cana, e
Valor justo corresponde à mensuração do Ativo Biológico.

Conforme os dados apresentados é possível demonstrar que a média da TCH e
TC da amostra aferida via dados simulados é mais próxima ao valor efetivo de cana
colhida do que o via dados históricos. Já no caso do ATR, a média aferida por meio dos
dados históricos é mais aproximada da efetiva. Ambas as medidas são importantes na
mensuração do valor justo, pois enquanto a TC impacta diretamente o custo, o ATR e a
TC afetam a receita. É importante ressaltar que a cana pode ser precificada de acordo
com o valor do quilograma do ATR, informação que é divulgada pelas usinas (Moura &
Silva, 2020), fator que sinaliza a qualidade da cana (CNA, 2007).
O ATR simulado está em média 22,34 abaixo do efetivo, o que indica que a
receita pode estar subavaliada, como é possível observar por meio da média da receita
(R$28.987,42 via dados simulados contra R$31.944,50 via dados efetivos). Por outro
lado, os custos estimados estão mais próximos dos custos estimados via produtividade
efetiva, destacando possíveis impactos da TCH e TC, quando comparado com os dados
históricos. Apesar disso, os dados históricos ainda apresentam média mais aproximada
no que diz respeito ao valor justo do ativo biológico. Adicionalmente, o desvio padrão é
mais alto, em comparação as demais medidas de produtividade, no cálculo da TC,
receita, custo e valor justo. Isso ocorre devido à divergência do tamanho da área dos
talhões (vão de 1,91 ha até 32,34 ha), mostrando a diversidade da amostra.
Foi realizado o teste de Shapiro-Francia para atestar se os dados possuem
distribuição normal. Os resultados dos testes estão na Tabela 6.

Ano
Safra

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Dados

ATR
TCH
TC
Receita
Custo
Valor justo
ATR
TCH
TC
Receita
Custo
Valor justo
ATR
TCH
TC
Receita

Tabela 6 – Teste de normalidade
Estimativa com
Estimativa com
produtividade
produtividade
baseada em
efetiva
dados históricos
p-valor
p-valor
0,030
0,057
0,244
0,092
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,668
0,104
0,154
0,173
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,627
0,099
0,598
0,255
0,000
0,000
0,000
0,000

Estimativa com
produtividade
simulada
p-valor
0,001
0,014
0,000
0,000
0,000
0,001
0,013
0,051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,014
0,003
0,000
0,000
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Custo
Valor justo
ATR
TCH
TC
Receita
Custo
Valor justo

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,582
0,239
0,042
0,279
0,388
0,678
0,001
0,000
0,000
2007/2008
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,005
0,000
0,000
Fonte: Elaboração própria.
Nota: A H0 do teste de Shapiro-Francia é: os dados seguem distribuição normal. O p-valor abaixo ou
igual a 0,05 rejeita a hipótese H0, enquanto p-valor maior que 0,05 aceita-se H0.

Conforme as informações apresentadas, conclui-se que 76,39% dos dados não
apresentam distribuição normal. Neste caso, optou-se pelo teste de Wilcoxon para
comparar as amostras, que não exige o pressuposto da normalidade (Fávero & Belfiore,
2017). O teste considera que a amostra possui dados pareados, ou amostras
emparelhadas, já que é aplicado para a mesma amostra com tratamentos diferentes.
Denota-se que os dados calculados por meio de estimativas de dados históricos foram
comparados por meio do teste de Wilcoxon com os dados efetivos das safras colhidas,
conforme Tabela 7.

Safra

2004/2005

Tabela 7 – Comparação dos cálculos com dados históricos e com dados efetivos
Indicadores de produtividade
Cálculos contábeis
Tonelada
Açúcar
de Cana
Tonelada
Descrição
Total
Receita
Custo
Valor Justo
por
de Cana
Recuperável
Hectare
(n=44)
(n=44)
(n=44)
(n=44)
(n=44)
(n=44)
Estatística
2,182
-3,729
-3,408
-2,042
-3,326
-1,015
p-valor

0,0002
µ1/2
diferentes
-3,443

0,0007
µ1/2
diferentes
-3,198

0,0411
µ1/2
diferentes
-2,661

0,0009
µ1/2
diferentes
-3,174

µ1/2 iguais

Estatística

0,0291
µ1/2
diferentes
-1,039

p-valor

0,2990

Conclusão

µ1/2 iguais

Estatística

2,801

0,0006
µ1/2
diferentes
-5,777

0,0014
µ1/2
diferentes
-5,777

0,0078
µ1/2
diferentes
-5,765

0,0015
µ1/2
diferentes
-5,777

0,0049
µ1/2
diferentes
-5,765

p-valor

Estatística

0,0051
µ1/2
diferentes
-0,082

0,000
µ1/2
diferentes
-2,486

0,000
µ1/2
diferentes
-2,159

0,000
µ1/2
diferentes
-1,377

0,000
µ1/2
diferentes
-2,276

0,000
µ1/2
diferentes
-1,26

p-valor

0,9349

Conclusão

2005/2006

2006/2007

Conclusão

2007/2008

0,31

-2,813

0,0129
0,0309
0,1685
0,0229
0,2075
µ1/2
µ1/2
µ1/2
Conclusão µ1/2 iguais
µ1/2 iguais
µ1/2 iguais
diferentes diferentes
diferentes
Fonte: Elaboração própria.
Nota: O H0 do teste de Wilcoxon é: não há diferenças entre as duas amostras.

Os resultados demonstram que os dados históricos apresentaram significância
em relação ao ATR em duas safras, ressaltando que não há diferenças entre a amostra de
dados históricos e dados efetivos nessas safras. Contudo, ao avaliar a TCH e TC, notase que as amostras são diferentes em todos os anos-safra. Essas estimativas de
produtividade afetam o cálculo da receita, custo e valor justo, conforme a Tabela 4. Ou
seja, ao identificar divergências entre a produtividade realizada e estimada por dados
históricos em anos-safra, isso sinaliza que pode ocorrer uma divergência nos valores
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contábeis calculados. Por exemplo, a receita apresentou resultados significativamente
diferentes em três anos-safra. Por outro lado, o custo apresentou diferenças ao ser
calculado com dados históricos e efetivos em todas as safras. Apesar desses indicadores,
o valor justo apresentou significância em metade dos anos-safras, indicando que em
50% do período os cálculos podem ser considerados provenientes de amostras
semelhantes (amostra de dados históricos e de dados efetivos).
Dessa forma, não é possível aceitar H1, pois as evidências do estudo não foram
homogêneas. Enquanto em duas safras (2005/2006 e 2006/2007) indicam que o valor
justo da cana em desenvolvimento usando dados históricos diverge significativamente
do valor justo com base em dados efetivos, em duas safras (2004/2005 e 2007/2008)
isso não se confirma. Esses resultados assinalam a necessidade da realização de novos
estudos para elucidar o comportamento do valor justo estimado por dados históricos em
relação ao valor justo estimado por dados efetivos.
Após analisar o cenário onde os valores contábeis são determinados pelos dados
históricos, serão apresentados os resultados dos testes de Wilcoxon para analisar a
produtividade e os cálculos contábeis, construídos com base nos dados efetivos e dados
simulados pelo modelo agrometeorológico SAMUCA. Deste modo, os indicadores de
produtividade e os cálculos contábeis foram evidenciados na Tabela 8.

Safra

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Tabela 8 – Comparação dos cálculos com dados simulados e com dados efetivos
Indicadores de produtividade
Cálculos contábeis
Tonelada
Açúcar
de Cana
Tonelada
Descrição
Total
Receita
Custo
Valor Justo
por
de Cana
Recuperável
Hectare
(n=44)
(n=44)
(n=44)
(n=44)
(n=44)
(n=44)
Estatística
5,683
2,147
1,961
4,365
1,937
5,613
p-valor
0,000
0,0318
0,0499
0,000
0,0527
0,000
µ1/2
µ1/2
µ1/2
µ1/2
µ1/2
Conclusão
µ1/2 iguais
diferentes
diferentes diferentes diferentes
diferentes
Estatística
5,088
-0,443
-0,058
2,941
-0,058
4,050
p-valor
0,000
0,6574
0,9535
0,0033
0,9535
0,000
µ1/2
µ1/2
µ1/2
Conclusão
µ1/2 iguais µ1/2 iguais
µ1/2 iguais
diferentes
diferentes
diferentes
Estatística
5,753
-1,155
-1,400
2,754
-1,4
3,956
p-valor
0,000
0,2479
0,1614
0,0059
0,1614
0,000
µ1/2
µ1/2
µ1/2
Conclusão
µ1/2 iguais µ1/2 iguais
µ1/2 iguais
diferentes
diferentes
diferentes
Estatística
5,403
-1,214
-1,109
2,591
-1,109
5,228
p-valor
0,000
0,2249
0,2676
0,0096
0,2676
0,000
µ1/2
µ1/2
µ1/2
Conclusão
µ1/2 iguais µ1/2 iguais
µ1/2 iguais
diferentes
diferentes
diferentes
Fonte: Elaboração própria.
Nota: O H0 do teste de Wilcoxon é: não há diferenças entre as duas amostras.

Os resultados demonstram que o ATR estimado via dados simulados diverge do
efetivo em todas as safras. Isso pode ser justificado pela dificuldade do modelo
agrometeorológico em definir o teor de sacarose (POL) que afeta a estimativa do açúcar
total recuperável (Marin & Jones, 2014). Porém, ao avaliar a TCH e TC, denota-se que
o modelo SAMUCA apresentou bons resultados, já que houve somente diferença entre
as amostras de um ano-safra de TCH e TC. Observa-se que pode ocorrer divergência
entre as amostras - que usam dados simulados e dados efetivos - em relação aos valores
contábeis, uma vez que o desempenho do ATR não foi satisfatório. Ratifica-se essa
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avaliação com o resultado da receita, que apresentou diferença em todos os anos-safra.
O custo, em contrapartida, apresentou bons resultados ao ser calculado com premissas
do modelo agrometeorológico, já que não apresentou diferenças nos anos-safra,
aproximando sua distribuição dos dados efetivos. Finalmente, o valor justo mostrou
diferenças em todos os anos-safras ao ser comparado com dados efetivos.
Os resultados permitem rejeitar H2, indicando que o valor justo da cana usando
a produtividade baseada no modelo agrometeorológico SAMUCA não se aproxima
significativamente do valor justo que utiliza produtividade efetiva, já que a comparação
de amostras aponta que o valor justo com inputs do modelo agrometeorológico
SAMUCA é diferente do valor justo considerando a produtividade efetiva. Porém,
existem evidências de ausência de diferenças de alguns indicadores de produtividade
fornecidos pelos dados simulados (TCH e TC), ao comparar com dados efetivos,
possivelmente refletidos no custo, que também é significativo. Assim, é necessário
ampliar a investigação sobre esses indicadores fornecidos pelo modelo
agrometeorológico e seu impacto no valor justo.
A fim de comparar os dados fornecidos pelo modelo agrometeorológico
SAMUCA e os dados históricos com os dados efetivos, construiu-se a Tabela 9,
consolidando as informações derivadas dos testes realizados e suas conclusões.
Informação

Tabela 9 – Resultados dos testes comparativos com dados efetivos
Dados Históricos
Dados Simulados

Opção

ATR

Diferenças em duas safras.

Diferenças em todas as safras.

Dados históricos

TCH

Diferenças em todas as safras.

Diferenças em uma safra.

Dados simulados

TC

Diferenças em todas as safras.

Diferenças em uma safra.

Dados simulados

Receita

Diferenças em três safras.

Diferenças em todas as safras.

Dados históricos

Custo

Diferenças em todas as safras.

Não há diferença.

Dados simulados

Valor Justo

Diferenças em duas safras.
Diferenças em todas as safras.
Fonte: Elaboração própria.
Nota: Menos diferenças refletem em dados melhores.

Dados históricos

Com os dados apresentados, destaca-se a dificuldade em assimilar os efeitos
climáticos e biológicos ressaltados por Morozova et al. (2019) e Herbohn e Herbohn
(2006) para estimar a produtividade futura dos ativos biológicos, tanto pelo modelo
SAMUCA quanto pelos dados históricos. Enquanto o ATR apresentou maior
significância por meio dos dados históricos, prática utilizada para avaliação da cana em
desenvolvimento (Cavalheiro, Gimenez & Binotto, 2019), a TCH e TC não foram
determinados de maneira significante por esse método, dando preferência pelo uso do
modelo de Marin (2014) na determinação desses indicadores. Esses fatores podem
contribuir para o cálculo dos valores contábeis, já que, no caso do modelo SAMUCA, a
limitação de diferenças entre amostras da TCH e TC gerou um custo semelhante ao dos
dados efetivos. No caso dos dados históricos, os cenários de significância de ATR
podem ter contribuído para os cenários de significância da receita e do valor justo.
Portanto, é possível o uso de estimativas intercaladas, fazendo estimativas de TCH e TC
via modelo agrometeorológico e ATR via dados históricos, para tornar a estimativa do
valor justo mais adequada aos dados efetivos.
Além disso, existem evidências que a mudança de fonte de informação (dados
históricos ou simulados) de produtividade pode afetar de maneira diferente a estimativa
do valor justo, ao avaliar comparativamente os cálculos contábeis que consideram os
dados efetivos (analisados em laboratório). Dessa forma, a subjetividade intrínseca as
técnicas de avaliação do valor justo da cana, preocupação de alguns autores (e.g.
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Bohusova & Svoboda, 2017; Morozova, Akhmadeev, Bykanova & Philippova, 2019,
Rech & Pereira, 2012, Silva Filho, Martins & Machado, 2013; Martins, Machado &
Callado, 2014; Silva & Nardi, 2019), revela a necessidade de aprofundar os estudos
acerca da estimativa do valor justo.
5.

Considerações finais

Ao avaliar as etapas do cálculo do valor justo, nota-se a importância das
premissas e como podem ser significativas para a determinação do valor justo da
amostra. É importante assinalar que a produtividade, em específico, é pouco abordada
por estudos (e.g. Silva & Nardi, 2019; e Cavalheiro, Gimenes, Fietz & Binotto, 2019)
no contexto dos ativos biológicos. As evidências do presente estudo indicam que a
escolha da fonte de informação sobre a produtividade pode alterar o cálculo do valor
justo, reforçando a necessidade de encontrar fontes adequadas para mensuração da cana
em desenvolvimento. O estudo das premissas e seus efeitos no cálculo do valor justo é
uma vertente necessária para aumentar a sua relevância, possivelmente diminuindo a
volatilidade originada das condições climáticas e biológicas que podem afetar seu
cálculo (Herbohn & Herbohn, 2006).
A análise desse estudo permitiu identificar o processo subjetivo de construção do
valor justo da cana-de-açúcar, além dos efeitos de duas fontes de informação diferentes
de estimativa de produtividade no valor justo. Nesse contexto, ao explorar a construção
do valor justo, identificou-se que a fonte de informação de dados históricos pode ser
mais útil ao calcular o fluxo de caixa descontado da usina em questão.
No entanto, é importante ressaltar que os achados indicam que as estimativas de
produtividade podem ser representadas pelas duas fontes de informação. Enquanto os
dados históricos fornecem uma melhor indicação do ATR, os dados simulados ofertam
melhores resultados na definição da TCH e TC. Isso impacta no cálculo da receita e do
custo, já que o ATR e a TC têm impacto direto na receita e o custo sofre influência da
TCH e TC (conforme Tabela 4). Assim, neste caso, é sugerido o uso intercalado de
estimativas, dando preferência para o uso de dados históricos na definição do açúcar
total recuperável e a prioridade pela utilização do modelo agrometeorológico SAMUCA
no cálculo da tonelada de cana e tonelada de cana por hectare. Isso pode tornar o cálculo
do valor justo mais adequado, trazendo menores diferenças ao processo de mensuração,
conforme as evidências dos dados efetivos da usina estudada.
A limitação do estudo está vinculada ao tamanho da amostra e ao período
estudado, que se restringe a doze fazendas de uma usina em quatro anos-safra. Além
disso, o custo e a taxa de desconto foram definidos com base em fontes externas de
informação, uma vez que as informações internas da usina não estavam disponíveis.
Porém, isso condiz com a premissa da IFRS 13 (CPC 46) de priorizar fontes de
informação externas em detrimento das internas às empresas. Dessa forma, enfatiza-se a
replicação do estudo em outras usinas de cana-de-açúcar ou até novas culturas, em
amostras que consideram períodos maiores, para avaliar se os resultados são
consistentes com as evidências encontradas.
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