
 

Universidade Federal Fluminense 

Polo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

 

CÍNTIA NETO DA SILVA E SABRINA REIS DA SILVA 

 

 

 

 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO CPC 29 PELAS EMPRESAS DE 

CAPITAL ABERTO DO SEGMENTO DE CARNES E DERIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2017 



 

Universidade Federal Fluminense 

Polo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

 

 

CÍNTIA NETO DA SILVA E SABRINA REIS DA SILVA 

 

 

 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO CPC 29 PELAS EMPRESAS DE 

CAPITAL ABERTO DO SEGMENTO DE CARNES E DERIVADOS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão do Curso apresentada 

ao Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Ciências Contábeis. 

Orientador: Prof.ª Mariana Pereira Bonfim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda/RJ 

2017



   

Universidade Federal Fluminense 

Polo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

 



   

Universidade Federal Fluminense 

Polo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos às nossas famílias que se mantiveram ao nosso lado durante toda a longa 

e por vezes, extenuante, trajetória da graduação. Aos amigos que suportaram nossa ausência e 

nossas queixas sobre a dedicação exigida pelo corpo docente da UFF. Aos professores que 

acreditaram que conseguiríamos realizar todas as tarefas propostas, ainda que, muitas vezes, 

parecessem impossíveis. Aos que estão em outro plano espiritual, mas que continuam em vigília 

por nós. A Deus que, em sua sabedoria, nos conduziu até esse momento. 

 

  



   

Universidade Federal Fluminense 

Polo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

RESUMO 

 

O CPC 29 surgiu em consonância à convergência das normas contábeis brasileiras com as 

normas internacionais de contabilidade. Uma das principais modificações promovidas por esse 

Pronunciamento é a mensuração a valor justo dos ativos biológicos. O objetivo do artigo é 

avaliar o grau de aderência às diretrizes estabelecidas pelo CPC 29 nas demonstrações contábeis 

das empresas de capital aberto do segmento de carnes e derivados, classificadas no Novo 

Mercado. O presente trabalho inicialmente revisa a bibliografia disponível sobre o tema, sem 

esgotar as fontes de consulta disponíveis. Posteriormente, passa à análise dos dados obtidos nas 

demonstrações contábeis e nas notas explicativas das empresas pesquisadas, no período de 2010 

a 2016, por meio de abordagem qualitativa. Para isso, foi elaborado um checklist com quesitos 

alusivos aos itens contidos no Pronunciamento. Foi constatada a evolução da adequação das 

empresas da amostra ao longo do período às diretrizes do CPC 29, contudo alguns itens do 

Pronunciamento ainda são pouco atendidos. Os resultados se restringem à amostra estudada por 

ter sido utilizada amostragem não probabilística. 

Palavras-chave: ativos biológicos, CPC 29, valor justo, nível de conformidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A edição da Lei nº. 11.638/07, que alterou a Lei nº. 6.404/76, originou-se da necessidade 

de padronização dos registros contábeis no Brasil, facilitando o trânsito de capitais de risco 

entre os mercados financeiros, pois, até aquele momento, os investidores e stakeholders 

nacionais não tinham acesso a informações similares disponíveis nos mercados de capitais 

desenvolvidos (LIMA, 2010). Para Santos et al. (2011), a Lei nº. 11.638/07 é considerada “o 

marco regulatório que estabelece a convergência do Brasil às normas internacionais de 

contabilidade”. 

Embora a vigência da lei tenha iniciado em 01º de janeiro de 2008, a sua implementação 

requereu a emissão de diversas normatizações pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), posteriormente, aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Banco 

Central (Bacen), pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e por outros órgãos 

reguladores. A Instrução CVM nº. 457, de 13 de julho de 2007, determinou que, até o final de 

2010, toda a implantação do Internacional Financial Reporting Standards (IFRS) deveria estar 

finalizada. De acordo com Lima (2010), essa instrução emitida pela CVM denota o objetivo 

final de que as normas brasileiras de contabilidade entrem em conformidade com as normas 

internacionais, apontando a importância e a necessidade dessa convergência. 

A convergência das normas contábeis brasileiras com as normas internacionais de 

contabilidade possibilita a redução do custo de elaboração de relatórios contábeis, a redução de 

riscos e custo nas análises de decisões e redução de custo de capital (CPC, 2017). Para Oliveira 

e Lemes (2011), o objetivo do processo de convergência contábil é integrar as práticas contábeis 

entre os países para atender a necessidade de informação contábil, especialmente, por parte dos 

mercados financeiros. 

Para Holtz e Almeida (2013), uma das principais mudanças na prática contábil requerida 

pela norma internacional é a mensuração a valor justo dos ativos biológicos e produtos 

agrícolas, postulada no Pronunciamento Técnico CPC 29. 

Para Wanderley, Silva e Leal (2012) o objetivo do referido pronunciamento é aumentar 

a transparência da informação contábil relacionada a ativos biológicos e produtos agrícolas, 

proporcionando aos usuários das demonstrações contábeis condições adequadas para a tomada 

de decisões (WANDERLEY; SILVA; LEAL, 2012). 

Desse modo, essa pesquisa se propõe a responder à seguinte questão: qual o nível de 

adequação das empresas de capital aberto do segmento de carnes e derivados, listadas no 

Novo Mercado, às diretrizes estabelecidas pelo CPC 29 no período de 2010 a 2016? 
O objetivo geral dessa pesquisa é avaliar o grau de observância às diretrizes 

estabelecidas pelo CPC 29 pelas empresas de capital aberto do segmento de carnes e derivados, 

listadas no Novo Mercado. 

Dentre os objetivos específicos, podem ser classificados os seguintes: a) identificar as 

empresas de capital aberto do segmento de carnes e derivados, listadas no Novo Mercado; b) 

obter as demonstrações contábeis e as notas explicativas das empresas identificadas, referentes 

ao período de 2010 a 2016; c) elaborar um checklist com os quesitos relativos à adequação das 

demonstrações contábeis ao CPC 29, e; d) verificar o cumprimento dos quesitos relacionados 

no checklist pelas empresas identificadas.  
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De acordo com a Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil (CNA), o Produto 

Interno Bruto (PIB) do agronegócio representa aproximadamente 22% do PIB nacional, que em 

2016 foi de R$6.266.895 bilhões, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

A justificativa dessa pesquisa se baseia na relevância do setor de agronegócio no Brasil, 

no cenário político e econômico, que as empresas do setor de carnes e derivados têm tido na 

mídia e na contribuição para verificar a evolução da adequação das demonstrações contábeis 

das empresas pesquisadas, ao Pronunciamento Técnico CPC 29, norma que surgiu para atender 

demandas dos usuários por informações mais precisas. Porém, esse estudo ficará restrito às 

empresas de capital aberto desse mesmo segmento.  

Além dessa introdução, no capítulo 2, são apresentados os marcos teóricos sobre o tema 

de pesquisa; no capítulo 3, é descrita a metodologia seguida durante sua realização. No capítulo 

4, os resultados são analisados. No capítulo 5, por fim, são apresentadas as considerações finais. 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O CPC 29 (R2) define ativo biológico como animal e/ou planta, vivos. Elaborado com 

base na IAS 41 – Agriculture, emitida pelo Internacional Accounting Standards Committee 

(IASC) e, posteriormente, adotada pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) que 

sucedeu o IASC. Sua adoção se tornou obrigatória no Brasil para os exercícios findos em 2010, 

introduzindo alterações importantes na mensuração e evidenciação dos ativos biológicos. 

A principal mudança é que os ativos biológicos e os produtos agrícolas passaram a ser 

mensurados a valor justo, contrapondo-se à prática de mensurá-lo ao custo histórico (HOLTZ; 

ALMEIDA, 2013). Conforme o CPC 29, “o ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo 

menos a despesa de venda no momento do reconhecimento inicial e no final de cada período 

de competência, exceto para os casos em que o valor justo não pode ser mensurado de forma 

confiável”. O Pronunciamento exige ainda que caso o ativo biológico não possa ser mensurado 

pelo valor justo de forma confiável, ele deve ser mensurado ao custo, menos qualquer 

depreciação e perda por recuperabilidade acumuladas. 

Para Lima e Pereira (2011): 
A maior vantagem da utilização do valor justo para mensuração do ativo é sua 

relevância para tomada de decisões pelos usuários. Este valor está bem próximo ao 

valor econômico de realização do ativo, uma vez que pressupõe em seu cálculo o 

desconto na receita de todos os gastos evidentes e inevitáveis para que a transação 

comercial seja concluída. Por outro lado, sua maior desvantagem é a subjetividade, 

devido às diferentes premissas que envolvem seu cálculo. 

 

O CPC 46, que trata sobre a Mensuração do Valor Justo, define “valor justo como o 

preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um 

passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração”. 

Para mensurar o valor justo, a entidade deve usar técnicas de avaliação que sejam apropriadas, 

utilizando mais dados observáveis (disponíveis no mercado) relevantes e menos dados não 

observáveis (CPC 46, 2012). 
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O CPC 46 estabelece, ainda, uma hierarquia de valor justo que classifica em três níveis, 

em ordem decrescente de prioridade, as informações aplicadas nas técnicas de avaliação 

utilizadas na mensuração do valor justo. 

 

Quadro 1 – Hierarquia de valor justo 
Níveis Definição 

Nível 1 Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a entidade 

tenha acesso na data de mensuração. 

Nível 2 Informações que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços 

cotados incluídos no Nível 1. Exemplo: preços cotados para ativos ou passivos similares em mercados 

ativos. 

Nível 3 Dados não observáveis para o ativo ou passivo. 

Fonte: CPC 46 (2012). 

 

A utilização do último nível implica um maior grau de subjetividade, uma vez que serão 

empregadas técnicas de valoração que exigem a escolha de uma taxa de desconto (MARTINS 

et al., 2014). 

Dessa forma, é possível constatar que o conceito de valor justo está relacionado com 

subjetividade e julgamento, que precisam sustentar as características qualitativas da informação 

contábil-financeira útil, a saber, relevância e representação fidedigna, que será divulgada aos 

usuários (HOLTZ; ALMEIDA, 2013). 

No contexto brasileiro, alguns trabalhos buscaram estudar os reflexos da adoção do CPC 

29 para o reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos biológicos: a pesquisa dos 

autores Wanderley, Silva e Leal (2012), avaliou o atendimento das disposições contidas no CPC 

29, em relação aos ativos biológicos, por três empresas do agronegócio brasileiro, JBS, Brasil 

Foods (BRF) e MarfrigGroup.  

Os autores analisaram os dados contidos nas Informações Trimestrais das empresas 

supracitadas, referentes ao segundo semestre de 2010. Todas as empresas cumpriram 

parcialmente as exigências do CPC 29. Percebeu-se que era necessária uma postura mais 

atuante por parte dessas empresas quanto aos aspectos exigidos pelo CPC 29, contudo, o 

período investigado pelos autores foi o primeiro ano da vigência da norma. 

Lima e Pereira (2011) avaliaram a adequação do valor justo em relação à teoria contábil 

e às especificidades do setor agropecuário, por meio da análise das normas internacionais e 

brasileiras sobre ativos biológicos, valor justo e mensuração contábil. Concluiu-se que a 

indicação do valor justo para mensuração dos ativos biológicos está de acordo com as 

especificidades do setor agropecuário já que, trata-se em essência, de um mercado com 

vendedores dispostos à negociação, produtos homogêneos (commodities) e preços disponíveis 

ao público. 

Barros et al. (2012) verificaram o impacto do valor justo na mensuração dos ativos 

biológicos das empresas listadas na BM&FBOVESPA, nos exercícios de 2008 a 2010. Para tal, 

analisaram as demonstrações financeiras de vinte e três entidades que apresentaram os valores 

dos ativos biológicos para os três anos que compuseram a série histórica do estudo, bem como 

as notas explicativas referentes ao ano de 2010. Constataram que a média dos valores dos ativos 

biológicos foi crescente em todos os períodos analisados, o que demonstra que a aplicação do 

CPC 29 teve forte impacto na evidenciação das informações contábeis sobre ativos biológicos 
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das entidades pesquisadas. Outrossim, concluíram que as informações sobre ativos biológicos 

contidas nas notas explicativas, em geral, são superficiais, em virtude da inexistência de dados 

que contribuam para análise dos critérios utilizados no reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de seus ativos biológicos, o que compromete a tomada de decisão dos usuários 

dessas informações. 

Silva et al. (2013) realizaram um diagnóstico, a partir das informações fornecidas pelas 

empresas de capital aberto e fechado do setor de agronegócios, nas demonstrações contábeis 

referentes ao ano de 2010, com foco nos requisitos de divulgação do CPC 29. A pesquisa 

revelou que as companhias analisadas – abertas e fechadas – não atenderam totalmente a 

divulgação exigida pelo CPC 29, porém a utilização do valor justo foi amplamente adotada no 

setor. O método mais empregado para medir o valor justo foi o valor presente do fluxo de caixa 

líquido esperado, porém poucas empresas apresentaram a taxa de desconto utilizada. Em 

decorrência da amostragem dessa pesquisa ter sido não probabilística, os resultados não podem 

ser generalizados para a população. 

Holtz e Almeida (2013) verificaram se o conteúdo informativo dos ativos biológicos 

divulgados nas demonstrações contábeis são relevantes e analisaram as notas explicativas para 

checar a conformidade das informações fornecidas pelas entidades com o CPC 29. A amostra 

foi composta por sociedades anônimas de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA com 

dados do exercício de 2010 e 2011. Pela perspectiva quantitativa, a relevância dos ativos 

biológicos não foi confirmada; pela qualitativa, a mensuração e evidenciação dos ativos 

biológicos e produtos agrícolas teve adequação parcial das informações requeridas pela norma, 

além de uma multiplicidade de práticas de divulgação, não obtendo um padrão. Portanto, foi 

possível inferir que a baixa qualidade da divulgação observada na análise qualitativa pode ter 

afetado o conteúdo investigado na análise quantitativa. Devido à amostra estudada não ter sido 

aleatória, os resultados não podem ser generalizados. 

Carvalho et al. (2013) analisaram a adoção do CPC 29 entre as empresas listadas no 

Índice Ibovespa, utilizando demonstrações contábeis anuais e trimestrais publicadas em 2010. 

Os pesquisadores concluíram que 100% das empresas do setor de papel e celulose 

reconheceram ativos biológicos e produtos agrícolas; 1/3 das empresas do setor de petróleo e 

gás reconheceram ativos biológicos, contudo, no setor de alimentos e bebidas, somente 3/5 das 

empresas os evidenciaram. 

Martins, Machado e Callado (2014) buscaram identificar se as informações contábeis 

referentes a ativos biológicos mensurados a valor justo atendem às características qualitativas 

de relevância e representação fidedigna. A amostra foi composta por empresas listadas na 

BM&FBOVESPA que possuíam em seus balanços saldos nas contas de ativos biológicos no 

período estudado. As informações foram retiradas dos demonstrativos contábeis do último 

trimestre de 2010, todos os trimestres de 2011 e o primeiro trimestre de 2012. As evidências 

encontradas sustentam que, na perspectiva do mercado, as informações contábeis referentes a 

ativos biológicos mensurados a valor justo possuem relevância e são confiáveis, embora não 

seja possível generalizá-las para outras companhias e outros períodos, pois as amostras foram 

definidas em função da disponibilidade dos ativos mensurados a valor justo e ao período. 

Macedo, Campagnoni e Rover (2015) verificaram o nível de conformidade com o CPC 

29 e sua associação com características empresariais nas empresas brasileiras que possuem 

ativos biológicos. Foram examinadas as demonstrações contábeis e as notas explicativas de 



   

Universidade Federal Fluminense 

Polo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

9 

 

empresas que possuíam ativos biológicos nos demonstrativos contábeis consolidados, 

referentes ao ano de 2013, no banco de dados Economática®. Concluiu-se que o tamanho da 

empresa tem interação significativa com seu nível de conformidade e que algumas 

características das empresas, tais quais, setor, governança, tamanho da empresa, têm 

associações com seu nível de conformidade em relação às diretrizes do CPC 29. Contudo, os 

resultados limitam-se às empresas estudadas e ao período analisado por se basearem em amostra 

caracterizada como não probabilística intencional. 

Já Figueira e Ribeiro (2015) analisaram, por meio de checklist, baseado nas orientações 

sobre evidenciação do CPC 29, as demonstrações financeiras de 2008 a 2012 de trinta 

companhias de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA que possuíam ativos biológicos. 

Verificou-se que houve aumento substancial da quantidade e do detalhamento de informações 

sobre os ativos biológicos, todas elas produzidas por imposição do CPC 29. Antes da adoção 

do CPC 29, nos anos de 2008 e 2009, a informação publicada sobre ativos biológicos era escassa 

e superficial. O trabalho constatou ainda que são escassas as informações evidenciadas a 

respeito das premissas utilizadas na determinação do valor justo pela metodologia do fluxo de 

caixa descontado, apesar de ser o método mais utilizado pelas empresas estudadas. 

Talaska e Oliveira (2016) verificaram o nível de disclosure de ativos biológicos nas 

empresas listadas na BM&FBOVESPA após a adoção do valor justo. Foram identificadas 16 

empresas que desempenham atividades de manejo de ativos biológicos e de produto agrícola 

e/ou que divulgaram suas informações de ativo biológico e produto agrícola nos exercícios de 

2011 a 2013. O estudo demonstrou que as empresas empregaram a prática de apenas alterar 

valores em suas notas explicativas, inexistindo, portanto, evolução do nível de disclosure nos 

anos pesquisados. 

Ainda que tenhamos identificado diversas pesquisas sobre o tema, sem esgotar todas as 

fontes de consulta disponíveis, o presente trabalho tem um recorte temporal ampliado e analisa 

exercícios sociais mais recentes que não foram estudados pelos autores supracitados. 

Outrossim, a partir dos dados levantados é possível traçar um cenário da evolução da 

aplicabilidade das diretrizes definidas pelo CPC 29 nas demonstrações contábeis das empresas 

estudadas. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa adotado no presente trabalho é descritivo, pois descreve como os 

dados contidos nas demonstrações contábeis das empresas pesquisadas foram divulgados no 

que concerne a ativos biológicos. De acordo com Gil (2008), as pesquisas desse tipo têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população.  

A abordagem adotada é qualitativa, segundo Teixeira (2005), na pesquisa qualitativa o 

pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, 

usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua 

descrição e interpretação.  

Os métodos adotados são pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, pois serão 

analisados artigos, capítulos de livros, bem como as demonstrações contábeis das empresas da 

amostra.  
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Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Segundo Marconi e 

Lakatos (2003, p. 183): “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 

escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras”.   

Por outro lado, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa (GIL, 2002).  

O universo da população estudada é composto pelas empresas BRF S.A., JBS S.A., 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. e MINERVA S.A. por se tratarem de instituições listadas 

na B3, no segmento de carnes e derivados do setor de consumo não cíclico. O segmento de 

carnes e derivados é composto por seis empresas, no entanto, somente as companhias 

supracitadas possuem o mais elevado padrão de governança corporativa exigido para pertencer 

ao Novo Mercado. De acordo com a BM&FBOVESPA (2016): 

 
O Novo Mercado firmou-se como uma seção destinada à negociação de ações de 

empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais 

às que são exigidas pela legislação brasileira. A listagem nesse segmento especial 

implica na adoção de um conjunto de regras societárias que ampliam os direitos dos 

acionistas, além da adoção de uma política de divulgação de informações mais 

transparente e abrangente. 

 

Foram analisadas as demonstrações contábeis e as notas explicativas das empresas 

mencionadas, referentes ao período de 2010 a 2016, visando verificar a adequação do seu 

conteúdo aos requisitos exigidos pelo CPC 29. Para isso, foi criado um checklist dos quesitos 

analisados, apresentados no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Itens de divulgação do CPC 29 analisados nos relatórios das empresas 
1. Divulgação de nota explicativa específica de Ativos Biológicos. 

2. Mensuração dos ativos biológicos a valor justo. Em caso afirmativo, quais critérios utilizou para 

mensurá-los? A conciliação das contas foi apresentada? 

3. A empresa que não avaliou seus ativos biólogos a valor justo justificou a utilização de outro método 

de mensuração? 

4. Evidenciação do método e das premissas significativas aplicadas na determinação do valor justo de 

cada grupo de ativo biológico. 

5. Divulgação de ganho ou perda do período corrente em relação ao valor inicial e também os 

decorrentes de mudança no valor justo dos ativos biológicos menos despesas de venda. 

6. A empresa que mensurou seus ativos biológicos a custo histórico apresentou as razões pelas quais não 

foi possível ser confiavelmente mensurado a valor justo, bem como uma faixa das estimativas dentro 

da qual existe alta probabilidade de se encontrar o valor justo? 

7. A entidade que mensurou seus ativos biológicos pelo custo divulgou o método de depreciação 

utilizado, a vida útil, a taxa de depreciação; e o total bruto e a depreciação acumulada (adicionada da 

perda por irrecuperabilidade acumulada) no início e no final do período? 

8. Reconhecimento de ganho ou perda na venda de ativos biológicos mantidos pelo custo. 

9. Menção a ativos biológicos inicialmente mensurados pelo custo, menos depreciação e perda de valor 

recuperável, que se tornaram mensuráveis de forma confiável pelo valor. Por qual razão, a mensuração 

pelo valor justo passou a ser confiável? 

10. Divulgação da existência de ativos biológicos com titularidade restrita e o montante deles dado como 

garantia de exigibilidades. 
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11. Divulgação do montante de compromissos relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de 

ativos biológicos. 

12. Divulgação das estratégias de administração de riscos financeiros relacionados com a atividade 

agrícola. 

13. Divulgação da natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativos biológicos, nas 

demonstrações contábeis.  

14. Foram evidenciadas mensurações ou estimativas não-financeiras de quantidades físicas de cada grupo 

de ativos biológicos? 

15. Descrição de cada grupo de ativos biológicos de forma qualitativa ou quantitativa. 

16. A empresa divulgou uma descrição da quantidade de cada grupo dos ativos biológicos, distinguindo-

os em consumíveis e de produção ou maduros e imaturos conforme apropriado e qual a base foi 

utilizada para realizar as distinções? 

17. Foi divulgado se a empresa recebeu subvenção governamental relacionada à atividade agrícola? Caso 

tenha recebido, foram descritas as reduções significativas esperadas no nível de subvenções 

governamentais? 

Fonte: CPC 29 (2009). 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para verificar o cumprimento das orientações do CPC 29 no que tange às práticas de 

divulgação de informações sobre ativos biológicos em empresas listadas na B3 do segmento de 

carnes e derivados, classificadas no Novo Mercado, e melhor analisar a evidenciação dos ativos 

biológicos, inicialmente buscou-se analisar o percentual de quesitos atendidos no período de 

2010 a 2016, conforme a tabela 1.  

Foram atribuídas pontuações para os quesitos: 1 (um) ponto, para os quesitos atendidos 

integralmente; 0,5 (meio) ponto, para os atendidos parcialmente e 0 (zero), para os não 

atendidos. Os percentuais da tabela 1 foram calculados, dividindo a pontuação obtida por 

quesito pela quantidade de empresas da amostra. 

 

Tabela 1 - Evolução anual da adequação aos itens do CPC 29 por quesito 

QUESITOS 

ANOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Divulgação de nota 

explicativa específica de 

Ativos Biológicos. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Mensuração dos ativos 

biológicos a valor justo. Em 

caso afirmativo, quais 

critérios utilizou para 

mensurá-los? A conciliação 

das contas foi apresentada? 

50% 50% 50% 50% 62,5% 75% 75% 

3 

A empresa que não avaliou 

seus ativos biólogos a valor 

justo justificou a utilização de 

outro método de mensuração? 

75% 75% 75% 75% 75% 50% 50% 
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4 

Evidenciação do método e das 

premissas significativas 

aplicadas na determinação do 

valor justo de cada grupo de 

ativo biológico. 

37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 50% 75% 

5 

Divulgação de ganho ou perda 

do período corrente em 

relação ao valor inicial e 

também os decorrentes de 

mudança no valor justo dos 

ativos biológicos menos 

despesas de venda. 

75% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 

6 

A empresa que mensurou seus 

ativos biológicos a custo 

histórico apresentou as razões 

pelas quais não foi possível 

ser confiavelmente mensurado 

a valor justo, bem como uma 

faixa das estimativas dentro 

da qual existe alta 

probabilidade de se encontrar 

o valor justo? 

12,5% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

7 

A entidade que mensurou seus 

ativos biológicos pelo custo 

divulgou o método de 

depreciação utilizado, a vida 

útil, a taxa de depreciação; e o 

total bruto e a depreciação 

acumulada (adicionada da 

perda por irrecuperabilidade 

acumulada) no início e no 

final do período? 

25% 50% 62,5% 62,5% 62,5% 37,5% 37,5% 

8 

Reconhecimento de ganho ou 

perda na venda de ativos 

biológicos mantidos pelo 

custo. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

9 

Menção a ativos biológicos 

inicialmente mensurados pelo 

custo, menos depreciação e 

perda de valor recuperável, 

que se tornaram mensuráveis 

de forma confiável pelo valor. 

Por qual razão, a mensuração 

pelo valor justo passou a ser 

confiável? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

10 

Divulgação da existência de 

ativos biológicos com 

titularidade restrita e o 

montante deles dado como 

garantia de exigibilidades. 

0% 0% 25% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 

11 

Divulgação do montante de 

compromissos relacionados 

com o desenvolvimento ou 

75% 100% 100% 87,5% 100% 100% 100% 
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aquisição de ativos 

biológicos. 

12 

Divulgação das estratégias de 

administração de riscos 

financeiros relacionados com 

a atividade agrícola. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13 

Divulgação da natureza das 

atividades envolvendo cada 

grupo de ativos biológicos, 

nas demonstrações contábeis.  

25% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 

14 

Foram evidenciadas 

mensurações ou estimativas 

não-financeiras de 

quantidades físicas de cada 

grupo de ativos biológicos? 

50% 50% 50% 37,5% 62,5% 62,5% 62,5% 

15 

Descrição de cada grupo de 

ativos biológicos de forma 

qualitativa ou quantitativa. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

16 

A empresa divulgou uma 

descrição da quantidade de 

cada grupo dos ativos 

biológicos, distinguindo-os 

em consumíveis e de 

produção ou maduros e 

imaturos conforme apropriado 

e qual a base foi utilizada para 

realizar as distinções? 

25% 25% 25% 12,5% 37,5% 37,5% 37,5% 

17 

Foi divulgado se a empresa 

recebeu subvenção 

governamental relacionada à 

atividade agrícola? Caso 

tenha recebido, foram 

descritas as reduções 

significativas esperadas no 

nível de subvenções 

governamentais? 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Por meio da análise das notas explicativas, é possível verificar que todas as empresas 

divulgaram notas sobre os ativos biológicos em todos os anos do período de 2010 a 2016. Outro 

quesito com aderência integral foi a divulgação das estratégias de administração de riscos 

relacionados à atividade agrícola. Quanto ao quesito 15, referente à descrição de cada grupo de 

forma qualitativa ou quantitativa, ainda que tenha sido cumprido na totalidade da amostra, 

foram constatadas diferenças de divulgação entre as empresas analisadas. 

A MINERVA qualificava seus ativos como gado bovino a pasto (extensivo) e por gado 

bovino de confinamento de curto prazo (intenso). Já a BRF, os qualificava em animais vivos, 

classificados em consumíveis e para produção, e florestas. A MARFRIG adotou a classificação 

de correntes e não correntes para os seus ativos biológicos, que, conforme a base de distinção 

divulgada pela empresa, correspondem aos grupos de consumíveis e para produção, 
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respectivamente. A JBS classificou seus animais vivos em consumíveis e para produção, a partir 

de 2014. 

Dentre os quesitos com menor adesão, destaca-se o 17, alusivo à divulgação do 

recebimento de subvenções governamentais, o que vem ao encontro da justificativa da presente 

pesquisa. Somente a BRF informou, em nota explicativa, possuir subvenções relacionadas a 

tributos.  

O quesito 6, concernente à apresentação das razões pelas quais os ativos biológicos não 

puderam ser confiavelmente mensurados a valor justo, também foi pouco atendido pelas 

empresas estudadas. Dentre as justificativas utilizadas pelas empresas para mensurar a custo os 

seus ativos biológicos, a JBS e a MARFRIG informaram a inexistência de mercado ativo para 

parte de seus ativos biológicos. A MINERVA mensurou todos os ativos biológicos pelo valor 

justo, portanto, esse quesito não é aplicável à análise das notas explicativas da empresa. Já a 

BRF divulgou, somente, que não encontrou diferença material entre o valor justo e o custo de 

formação, de 2010 a 2014, e, a partir de 2015, passou a mensurar todos os seus ativos biológicos 

pelo valor justo. Nenhuma empresa que mensurou seus ativos biológicos pelo custo apresentou 

uma faixa de estimativas dentro da qual existe alta probabilidade de encontrar o valor justo.  

O quesito 10, sobre a divulgação da existência de ativos biológicos com titularidade 

restrita e o montante deles dado como garantia de exigibilidades, também apresentou baixa 

aderência pelas empresas da amostra. A BRF e a MARFRIG não divulgaram informações 

alusivas a esse quesito em nenhum ano do período de 2010 a 2016. A MINERVA informou que 

não possuía ativos biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de 

exigibilidades, nas notas explicativas de 2012 a 2016. A JBS citou, em nota explicativa, que 

possuía ativos biológicos dados em garantia em linha de crédito canadense, no período de 2013 

a 2016, mas não divulgou o montante. 

Em relação ao quesito 4, sobre a evidenciação do método e das premissas significativas 

aplicadas na determinação do valor justo de cada grupo de ativo biológico, ainda que, no último 

exercício analisado, tenha alcançado o score de 75%, percebeu-se a ausência de informações 

referentes à hierarquia do valor justo em quantidade substancial da amostra. Em relação às 

técnicas de avaliação utilizadas para estimar o valor justo dos ativos, a abordagem de mercado 

foi a mais empregada pelas empresas pesquisadas. Somente a BRF adotou a abordagem de 

custo para animais vivos e a abordagem de receita para florestas, em 2015 e 2016.  

Foram contabilizados os itens aplicáveis a cada demonstração contábil das empresas 

estudadas, no período de 2010 a 2016. Os percentuais da tabela 2 foram calculados, dividindo 

o total da pontuação obtida para cada ano, por empresa, pela quantidade de itens aplicáveis.  

A maioria das empresas da amostra teve evolução progressiva em relação à adequação 

às diretrizes estabelecidas pelo CPC 29, como é possível observar na tabela 2 e no gráfico 1, 

com destaque para a JBS cujo percentual de adequação, em 2010, era de 38,24%, mas, em 2016, 

passou para 70,59%, ultrapassando as empresas MARFRIG e MINERVA, cujos percentuais 

iniciais eram superiores aos da JBS. A MINERVA foi a empresa que apresentou a menor 

evolução no período de 2010 a 2016, mantendo seus percentuais de aderência ao CPC 29 iguais, 

no período de 2012 a 2016.  
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Tabela 2 - Evolução anual da adequação aos itens do CPC 29 por empresa 

EMPRESAS 
ANOS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

BRF 63,33% 66,67% 66,67% 56,67% 61,76% 73,08% 76,92% 

JBS 38,24% 44,12% 47,06% 50,00% 67,65% 67,65% 70,59% 

MARFIG 44,12% 55,88% 55,88% 55,88% 55,88% 55,88% 55,88% 

MINERVA 57,69% 57,69% 65,38% 65,38% 65,38% 65,38% 65,38% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 

Gráfico 1 - Evolução anual da adequação aos itens do CPC 29 por empresa 

 
           Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Ainda que tenham ocorrido melhorias nos níveis de aderência às diretrizes estabelecidas 

no CPC 29, dentro da amostra de empresas pesquisadas, nota-se uma considerável margem de 

diferença entre os percentuais de adequação da empresa BRF, que apresentou a maior adesão, 

e a MARFRIG, cuja adesão foi a menor, em 2016.    

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo buscou avaliar se as demonstrações contábeis das empresas de capital 

aberto do segmento de carnes e derivados, listadas no Novo Mercado, aderiram às diretrizes do 

CPC 29 nas divulgações de seus ativos biológicos. Para alcançar esse objetivo foi realizada uma 

revisão da bibliografia sobre o tema e logo após um checklist foi elaborado contendo quesitos 

referentes ao Pronunciamento. 
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As empresas que tiveram seus ativos biológicos analisados em suas demonstrações 

contábeis e notas explicativas foram: BRF S.A., JBS S.A., MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 

e MINERVA S.A. O que se percebe é que a maioria dessas empresas evoluiu no período de 

2010 a 2016, na aderência ao CPC 29, em oposição aos resultados obtidos por Talaska e 

Oliveira (2016) que concluíram que, no período de 2011 a 2013, as empresas apenas alteravam 

os valores em suas notas explicativas, inexistindo evolução no nível de disclosure. 

Em geral, foi observado que as empresas analisadas apresentaram, em suas 

demonstrações contábeis e notas explicativas, seus ativos biológicos, alcançando, portanto, o 

percentual de 100% de aplicação desse quesito. O quesito referente à mensuração dos ativos 

biológicos pelo valor justo apresentou o percentual de 75% no período de 2015 a 2016, contudo 

a justificativa sobre a apresentação das razões pelas quais os ativos biológicos não puderam ser 

confiavelmente mensurados a valor justo foi pouco divulgada nas demonstrações contábeis 

estudadas. O quesito sobre as subvenções governamentais apresentou apenas o percentual de 

25% de aplicação pelas empresas durante o período analisado. Portanto, os itens do 

Pronunciamento analisados nos quesitos do checklist não foram atendidos em sua totalidade. 

Os resultados apontam que houve aderência ao CPC 29, nas demonstrações contábeis 

das empresas do segmento de carnes e derivados listadas na B3, classificadas no Novo Mercado, 

apesar de nem todos os itens terem sido atendidos por nenhuma empresa. Conclui-se que, apesar 

de terem sido analisadas empresas do mesmo segmento, houve divergência nos níveis de 

adequação dessas empresas, bem como no detalhamento das informações apresentadas em suas 

notas explicativas, o que pode comprometer a comparabilidade de suas demonstrações 

contábeis. Entretanto, os resultados se restringem à amostra estudada por ter sido utilizada 

amostragem não probabilística. 

Como sugestão para estudos futuros, recomendamos uma pesquisa mais aprofundada 

sobre a mensuração dos ativos biológicos pelo valor justo pelas empresas da amostra e a 

ampliação das análises feitas a outros setores da B3 que possuam ativos biológicos. 
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