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RESUMO 

 

Apesar da similaridade existente entre o conjunto de ativos biológicos de produção 

no que tange sua natureza, função e fins econômicos e financeiros, as normais internacionais 

de contabilidade determinam que seus subconjuntos sejam registrados de formas distintas. Em 

contraposição a essa assunção, o objetivo da presente pesquisa é buscar argumentos que 

justifiquem e fundamentem a mensuração, registro, evidenciação e divulgação de animais de 

produção de modo análogo ao admito por plantas produtivas. Para tanto, aplicou-se uma 

metodologia de pesquisa qualitativa lógico dedutiva de cunho exploratório-descritivo, lastreada 

no conjunto de referências bibliográficas disponíveis na literatura nacional e internacional. Os 

resultados encontrados apresentam cinco evidências que justificam a admissão de metodologia 

de registro contábil semelhante para todo o conjunto de ativos biológicos portadores. Ademais, 

esses resultados demonstram o não atendimento das atuais normas internacionais de 

contabilidade aplicáveis ao segmento do agronegócio, aos seus fins institucionalmente 

proposto. Portanto, os resultados sugerem a necessidade de revisão, por parte do IASB, da 

forma de mensuração e registrado aplicáveis a animais portadores. 
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ABSTRACT 

 

Despite the existing similarity between the set of bearer biological assets with 

respect to their economic and financial nature, function and purposes, international accounting 

standards determine that their subsets shall be recognized in different ways. In contrast to this 

assumption, the objective of this research is to seek for arguments that justify and substantiate 

the measurement, recognition and disclosure of bearer animals in a analogous way to that 

allowed for bearer plants. For this purpose, a qualitative research methodology scope was 

applied. This scope characterized this research as an exploratory-descriptive nature research, 

supported by the available bibliographical references available in the national and international 

literature. The results found evidentiate five arguments that justify the admission of a similar 

accounting methodology for the whole set of bearer biological assets. In addition, these results 

demonstrate that the current international accounting standards applicable to the agribusiness 

segment are not aligned with IASB institutional purpose. Therefore, the results suggest the need 

for this institution to review the form of measurement and registration applicable to bearer 

animals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio é um dos segmentos econômicos mais triviais em âmbito nacional e 

internacional.  Sua relevância é destacada ao se observar que aproximadamente quatro por cento 

do Produto Interno Bruto Mundial é gerado pelo conjunto de atividades que o compõe (World 

Bank Group e OCDE, 2017). Além disto, este segmento emprega cerca de 30% da população 

mundial, sendo que em países considerados como de baixa renda, esse montante chega a 

alcançar o patamar de 60% da população nacional (World Bank Group, 2017). 

 

Apesar de a importância do agronegócio para as economias locais e global ser 

indubitável, Argilés e Slof (2001), Athanasios (2010), Fischer e Marsh (2013) e Damian et. al. 

(2014) destacam que as normas contábeis e financeiras de mensuração, registro, evidenciação 

e divulgação aplicáveis a esse segmento não tem recebido a devida atenção por parte dos órgãos 

responsáveis por estabelecer essas diretrizes. Como justificado por Fischer e Marsh (2013), tal 

fato pode ser consequência de, até pouco tempo atrás, as informações contábeis elaboradas a 

este segmento servirem apenas a outros fins que não a tomada de decisão. 

 

No entanto, com a emergência e aderência de inúmeros países aos padrões 

internacionais de contabilidade, houve uma alteração da concepção econômica e social a 

respeito desta ciência. Esta ruptura, por sua vez, fez ascender a relevância da informação 

contábil, no que tange a sua capacidade de servir como agente informativo provedor de insumos 

ao processo decisório. Como definido por Hendriksen e Van Breda (2011), o propósito da 

ciência contábil e sua respectiva divulgação de informações passa a ser: apoiar os acionistas e 

outros indivíduos na tomada de decisões econômicas, ajudando-os a predizer os fluxos de caixa 

das empresas. 

 

Sob esta perspectiva e de modo a aditar e atualizar as normas internacionais de 

contabilidades aplicáveis as entidades que operam no segmento do agronegócio, o International 

Accounting Standards Board (IASB) publicou a emenda Bearer Plants – Amendments to IAS 

16 and IAS 41. Este normativo, cuja vigência iniciara em janeiro de 2016, possuía como 

objetivo alterar a metodologia de mensuração, registro, evidenciação e divulgação das 

operações vinculadas as plantas portadoras, de modo que a informação contábil proveniente 

deste registro refletisse, de forma mais acurada e adequada, sua natureza, função e fins 

econômicos e financeiros. 
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Apesar de a referida emenda harmonizar os princípios internacionais de 

contabilidade aplicáveis ao agronegócio e seus fins institucionalmente propostos, ela não é 

capaz de incorporar todas as possíveis peculiaridades existentes neste segmento. Em 

decorrência deste motivo, a referida emenda faz emergir o seguinte questionamento acerca de 

outra minúcia: dadas as similaridades e diferenças existentes entre as características biológicas 

e econômicas observáveis entre plantas portadoras e animais portadores, bem como suas 

respectivas atuais formas de mensuração, conforme as normais internacionais de contabilidade, 

deveriam esses ativos adotar regimes de contabilização dispares ou análogos?  

 

O supracitado questionamento se faz prudente, por exemplo, ao se observar as 

similaridades e disparidades econômicas e financeiras existentes, para uma entidade que opere 

no agronegócio, entre um conjunto de plantas destinadas a produção de frutos e um rebanho de 

gado leiteiro, ou por obséquio, um chafardel de ovelhas provedor de lã. Todos, esses três ativos 

biológicos de produção, possuem como propósito serem cultivados ou criados até que atinjam 

as condições necessárias para que sejam capazes de realizar um dado processo de transformação 

que resultará, por fim, em um produto agrícola ou outro ativo biológico comercializável. 

Entretanto, simultaneamente, cada um destes grupos de ativos possui características biológicas 

intrínsecas, e formas de mensuração, registro e divulgação distintas. 

 

Logo, o objetivo da presente pesquisa é analisar as características das operações 

econômico-financeiras realizadas com ativos biológicos portadores, tanto plantas como animais 

portadores, e buscar encontrar argumentos que justifiquem e fundamentem ou desconstruam a 

atual forma de mensuração, registro, evidenciação e divulgação de animais de produção e 

plantas produtivas. Desta forma, e conforme demonstrado e extensamente detalhado ao longo 

do presente artigo, este apresenta possível sugestão de revisão, por parte do IASB, à 

metodologia adotada para tratamento contábil dos ativos categorizados como animais 

portadores.  

 

Os argumentos que justificam a elaboração do presente trabalho sustentam-se sobre 

duas vertentes. A primeira decorre da relevância econômica do segmento do agronegócio em 

âmbito nacional e internacional e da necessidade e utilidade de informações mais precisas e 

acuradas a respeito da situação econômica e financeira das entidades que neste operam. Esse 

conjunto de informações pode ser representativo para o mercado, instituições públicas, órgãos 

reguladores e fiscalizadores e para a sociedade de modo geral. 
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Consecutivamente, a segunda vertente refere-se ao contínuo desenvolvimento e 

aprimoramento do atual estado da arte em que se encontra a Ciência Contábil. O presente artigo 

expande a literatura existente a respeito da atual discussão e auxilia a academia e o mercado na 

busca de uma forma de registro e divulgação capaz de refletir, da forma mais adequada a 

possível, as transações e situações econômico e financeira das entidades que operam no 

agronegócio. Buscando conciliar, por fim, as normas financeiras internacionais de 

contabilidade e seus fins institucionalmente propostos. 

 

A presente pesquisa delimita sua análise a forma de mensuração, registro, 

evidenciação e divulgação dos ativos biológicos, conforme definido e delineado pelos 

pronunciamentos IAS 16 e 41 do International Accounting Standards Board. Estes 

pronunciamentos são aplicados no Brasil ao se observar os CPCs 27 e 29, “Ativo Imobilizado” 

e “Ativo Biológico e Produto Agrícola”, respectivamente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico do presente artigo encontra-se elaborado de modo a apresentar 

as mais relevantes e atuais normas e publicações que imergem e tangenciam seu escopo de 

pesquisa. O vigente subitem do trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: primeiro, 

serão apresentadas as normas internacionais IAS 41 e IAS 16 que estabelecem as diretrizes e 

procedimentos de mensuração e registro meandros ao tema. Na sequência, e de modo a 

demonstrar o atual estado da arte, serão apresentadas as pesquisas e investigações correlatas ao 

assunto em discussão.  

 

 

2.1. IAS 41 – Agriculture 

 

O International Accounting Standard 41 foi originalmente publicado em dezembro de 

2000 e entrou em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2003. Este pronunciamento recebeu duas 

emendas: a primeira, em 22 de maio de 2008, referente as taxas de desconto aplicáveis a 

mensuração do valor justo; a segunda, em 30 de junho de 2014, cujo objetivo fora alterar a 

forma de mensuração e registro das plantas categorizadas como plantas portadoras. As 

alterações geradas pelas emendas acima mencionadas passaram a vigorar como obrigatórias as 

companhias a partir de 01 de janeiro de 2009 e 01 de janeiro de 2016, respectivamente. 

 

A correlação ao IAS 41 aplicável às companhias situadas no Brasil foi instituída pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis nacional, em 16 de setembro de 2009, através do CPC 

29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, cuja vigência se iniciou em janeiro de 2010. O 

objetivo, escopo, definições, metodologia de reconhecimento e mensuração e forma de 

divulgação apresentados tanto no instituto internacional como no nacional são, praticamente, 

idênticos, aproximando-se de uma tradução literal. Por essa razão, no presente trabalho referir-

se-á ao CPC 29 através de seu pronunciamento original, o IAS 41.  
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2.1.1. Objetivo e escopo 

 

O IAS 41 representa o instituto normativo internacional da contabilidade 

responsável por determinar as diretrizes de mensuração, registro e divulgação das informações 

financeiras de entidades com operações vinculadas a agropecuária e ao agronegócio. Este 

pronunciamento, que por fim representa um conjunto de normas e procedimentos, é aplicável 

aos ativos biológicos, produtos agrícolas no ponto de colheita e certas subvenções 

governamentais. No entanto, a vigente norma não se aplica a: terras e terrenos vinculados a 

atividade agrícola, plantas portadoras, subvenções governamentais aplicáveis a plantas 

portadoras e ativos intangíveis atrelados as atividades agrícolas.  

 

 

2.1.2. Definições aplicáveis 

 

O instituto normativo IAS 41 apresenta a definição de alguns termos que auxiliam a 

compreensão e aplicação do referido pronunciamento, dentre eles: Ativo biológico, 

Transformação biológica e Atividade Agrícola. Ativo biológico é definido como um animal ou 

planta, vivos. Transformação biológica é um processo de procriação, desenvolvimento, 

degeneração e/ou produção que causam mudanças qualitativas ou quantitativas em um ativo 

biológico. Atividade agrícola refere-se ao gerenciamento da transformação biológica e/ou 

colheita de ativos biológicos para a venda e/ou conversão em produtos agrícolas ou outros 

ativos biológicos. 

 

Não obstante, uma das mais relevantes definições, no que tange a aplicação do presente 

trabalho, é a de Plantas portadoras. Estas são definidas como: plantas vivas utilizadas na 

produção e/ou fornecimento de produtos agrícolas; cultivada para produzir frutos por mais de 

um período e cuja probabilidade de serem vendidas como produto agrícola é remota, salvo, para 

eventual venda como sucata ao final de sua vida útil. 

 

Ademais, destaca-se o apresentado no item “5.A” do pronunciamento internacional, 

que se refere as plantas não categorizadas como Plantas portadoras. Estas seriam: aquelas 

cultivadas para serem colhidas como produto agrícola; aquelas cultivadas para extração de 

produtos agrícolas cuja probabilidade de venda da planta, não como sucata, seja maior que 

remota; aquelas cujas culturas são anuais. 
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2.1.3. Metodologia de reconhecimento e mensuração 

 

No que tange o reconhecimento e a mensuração, o IAS 41 prevê que uma entidade 

deve reconhecer um ativo biológico ou um produto agrícola quando: controla o ativo em 

decorrência de eventos passados; for provável que benefícios econômico-financeiros futuros 

irão fluir para a entidade; o valor justo ou o custo destes ativos possa ser mensurado de forma 

confiável. 

  

E, um ativo biológico deve ser mensurado, no momento de seu reconhecimento inicial 

e ao final de cada período de competência, por seu valor justo deduzido das despesas de venda. 

Salvo, quando se fizer incapaz a mensuração, de forma confiável, de seu valor justo. Nestas 

circunstâncias, o ativo biológico deve ser reconhecido a seu valor de custo acumulado, deduzido 

de suas depreciações/amortizações acumuladas e respectivas perdas por redução ao valor 

recuperável. 

 

A exceção mencionada no parágrafo anterior não é cabível quando se tratar de produto 

agrícola no ponto de colheita. Nesta situação, o pronunciamento determina que sempre há 

capacidade de mensurar de forma confiável o valor justo do ativo. Logo, no ponto de colheita 

há a obrigatoriedade de se reconhecer o ativo por seu valor justo. Este, por sua vez, representará 

o custo deste ativo após a colheita, momento a partir do qual passa a aplicar-se o IAS 2 – 

Inventories, respectivo CPC 16 – Estoques. 

 

Os itens 17 e 18 do IAS 41, em linha com a hierarquia de valor justo apresentada no 

IAS 13, respectivo CPC 46 – Mensuração do Valor Justo, determinam as premissas e ordenação 

da metodologia de apuração do valor justo dos ativos biológicos. Com o propósito de tornar 

mais objetivas e comparáveis as diversas formas de mensuração de valor justo realizadas por 

diferentes entidades, o item 17 do IAS 41 determina: nas circunstâncias em que um mercado 

ativo com preços cotados para ativos biológicos idênticos esteja disponível, esta representará a 

base de mensuração do valor justo (Equivalência a hierarquia de nível 1, IAS 13). 

 

Não obstante, quando este não for caso, o valor justo pode ser mensurado por outras 

metodologias de avaliação, que conforme o grau de subjetividade e peculiaridade das 

informações necessárias à sua mensuração, pode ser classificado na Hierarquia de Valor Justo 
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como níveis 2 ou 3. Isto ocorre, por exemplo, quando a entidade aplica a metodologia dos fluxos 

de caixa descontados para determinar o valor justo de um determinado ativo biológico. 

 

Ainda, o IAS 41 determina que se deve reconhecer, como contrapartida da mensuração 

de variação no valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas, o respectivo ganho ou 

perda no resultado do exercício. Outrossim, o ganho ou perda decorrente de reconhecimento 

inicial destes ativos deve ser reconhecido, também, no período em que ocorrer. 

 

 

2.1.4. Critérios de divulgação 

 

Por fim, no que se refere a divulgação de ativos biológicos e produtos agrícolas, o 

instrumento normativo internacional destaca que as entidades devem divulgar o ganho ou perda 

acumulados durante o período, sejam eles decorrentes de reconhecimento inicial ou variação 

de valor justo. Ademais, o instituto encoraja as entidades a apresentarem descrições 

quantificadas e qualificadas a respeito das características de seus ativos biológicos. 

 

As descrições supracitadas podem ser realizadas através da segregação de ativos 

biológicos consumíveis e ativos biológicos portadores. A primeira classificação serve aos ativos 

que serão colhidos ou diretamente comercializados como ativos biológicos. Já a segunda, 

aplica-se aos ativos provedores de outros ativos biológicos comercializáveis, como por 

exemplo: rebanhos destinados a produção de leite, rebanhos destinados a reprodução e plantas 

portadoras. 

 

Outra possível classificação destacada pelo IAS 41 é a segregação em ativos 

biológicos maduros e imaturos. Ativos biológicos maduros, para o caso dos ativos biológicos 

consumíveis, seriam aqueles que alcançaram a condição necessária para serem colhidos. No 

caso dos ativos portadores, esta classificação seria válida para os ativos que alcançaram o status 

de provedores dos ativos consumíveis, ou seja, aqueles que estão aptos a sustentar colheitas e 

fornecer, produzir ou transformar o produto agrícola ou ativo biológico comercializável. 
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2.2. IAS 16 – Property, Plant and Equipment 

 

O International Accouting Standards 16 foi publicado em março de 1982 e entrou 

em vigor a partir de janeiro de 1983. Este pronunciamento recebeu diversas emendas e 

alterações desde sua publicação, sendo a última delas datada de 30 de junho de 2014 e referente 

ao reconhecimento e mensuração de plantas portadoras. Essa emenda passou a vigorar a partir 

de 01 de janeiro de 2016. 

 

O instrumento normativo brasileiro que faz correlação as normas internacionais de 

contabilidade presentes no IAS 16 é o CPC 27 – Ativo imobilizado, divulgado em 31 de julho 

de 2009, cuja vigência iniciou-se em janeiro de 2010. De modo análogo à relação existente 

entre o IAS 41 e o CPC 29 e a respectiva forma como foram tratados neste trabalho, o mesmo 

será realizado com IAS 16 e o CPC 27. Como padrão dos pronunciamentos contábeis 

internacionais, a presente norma encontra-se estruturada da seguinte forma: objetivo, escopo, 

definições, metodologia de reconhecimento e mensuração e forma de divulgação. 

 

 

2.2.1. Objetivo e escopo  

 

O objetivo do IAS 16 é estabelecer diretrizes para o tratamento contábil de ativos 

imobilizados. Os principais aspectos que norteiam esta norma destinam-se a estabelecer 

parâmetros sobre: o reconhecimento destes ativos; a determinação de seus valores contábeis 

brutos e líquidos de depreciação; os valores e formas de mensurar as depreciações periódicas; 

os respectivos montantes referentes a eventuais perdas por desvalorizações ou por redução aos 

seus valores recuperáveis. 

 

A referida norma destaca, no início de seu texto, que não se aplica a: ativos 

imobilizados classificados como disponíveis para a venda, cuja metodologia de registro 

encontra-se apresentada no IFRS 5; o reconhecimento e mensuração de ativos decorrentes da 

exploração de jazidas naturais, como: minério, gás, carvão mineral e outros recursos não 

renováveis, cuja metodologia de reconhecimento encontra-se disposta no IFRS 6. 

 

Além destas delimitações, o instituto normativo em questão elenca, em seu item “3.b”, 

que a metodologia contábil ali disposta não é aplicável ou válida para o registro de ativos 

biológicos, com a exceção de plantas portadoras. Estas, devem admitir a metodologia disposta 
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no IAS 16. Cabe destacar, porém, que o IAS 16 não é aplicável ao produto das plantas portadora. 

Estes, por sua vez, admitem o disposto no IAS 41. 

 

 

2.2.2. Definições aplicáveis  

 

No que tange a devida compreensão do vigente pronunciamento, este apresenta 

algumas definições que são cabíveis de serem destacadas, como a de Ativo imobilizado. Este, 

é o item tangível mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, 

ou com fins locatários ou administrativos, do qual espera-se fazer usufruto por mais de um 

período. Segundo o IAS 16, Ativos imobilizados correspondem aos bens corpóreos, ou direitos 

deles decorrentes, que estejam vinculados à manutenção das atividades da entidade ou sejam 

exercidos com esta finalidade. 

 

Não obstante, outras definições carecem de ser elencadas, dentre elas: a de vida útil, 

valor residual, valor depreciável, depreciação e planta portadora. Vida útil é definida como o 

período durante o qual a entidade espera utilizar de um dado ativo e/ou a quantidade de unidades 

produtivas dos quais espera-se que dele possa obter. Valor residual é o valor estimado que a 

entidade obteria com a venda de determinado ativo ao término de sua vida útil, deduzidas suas 

despesas com vendas. Valor depreciável representa o custo de um ativo ou outro valor que o 

substitua, deduzido seu valor residual. Por fim, depreciação é a alocação sistemática e/ou 

periódica do valor depreciável; e a definição de planta portadora é idêntica a apresentada no 

IAS 41. 

 

 

2.2.3. Metodologia de reconhecimento e mensuração 

 

A respeito da mensuração e reconhecimento de ativos imobilizados, o IAS 16 

elenca, em seu item 7, que este deve ser reconhecido se, e apenas se, for provável que benefícios 

econômico-financeiros futuros associados ao item irão fluir para a entidade. Além disto, se faz 

necessário que seu custo possa ser mensurado de forma confiável, sendo este definido como o 

montante de caixa, equivalentes de caixa ou valor justo de qualquer outro recurso dado em 

função da sua aquisição ou construção. 
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O item 16 do referido pronunciamento elenca os elementos de custo de um ativo 

imobilizado, são eles: preço de aquisição, deduzido de eventuais descontos e abatimentos e 

acrescido de impostos não recuperáveis; quaisquer custos necessários e atribuíveis a se colocar 

o ativo em local e condições de funcionamento; e a estimativa inicial dos custos de 

desmontagem, remoção e restauração do local original.  

 

Outrossim, o 20º item do IAS 16 delibera a respeito do valor de custo a ser 

reconhecido nas situações em que os ativos são construídos ou desenvolvidos internamente na 

companhia e/ou quando demandam ser colocados em local e condições de uso. Nestas 

circunstâncias, a alocação cumulativa dos gastos cessa quando o ativo atingir as condições 

operacionais pretendidas. 

 

Por sua vez, o item “22.A” refere-se, especificamente, as plantas portadoras e 

destaca que sua contabilização pode admitir regime análogo ao de um item do ativo imobilizado 

construído internamente. O período de acumulação dos custos, nestes casos, dar-se-á durante o 

cultivo da planta, até o momento em que alcançar as condições necessárias para produzir 

(maturidade). 

 

Em períodos posteriores ao de reconhecimento inicial, os itens do ativo imobilizado 

devem ser apresentados por seu valor de custo deduzido de quaisquer depreciações acumuladas 

e perdas por redução ao valor recuperável. A aplicação e metodologia de apuração da 

necessidade de se reconhecer uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo encontra-

se prevista no IAS 36, correlação com o respectivo CPC 01. 

 

Por outro lado, a Depreciação, conforme previsto nos itens 43 a 62 do IAS 16, deve 

ser calculada de modo segregado para cada item do ativo imobilizado que apresente custo 

representante de parcela significativa do total. Ademais, as despesas com depreciações devem 

ser reconhecidas no resultado do período, salvo nos casos em que demandarem ser incluídas 

nos valores contábeis de outros ativos. 

 

O valor depreciável de um ativo deve ser calculado a partir de seu custo de 

aquisição, valor residual e vida útil esperada, sendo apropriado de forma sistemática. O início 

do processo de apropriação da depreciação de um dado ativo se dá quando este passa a ser 

classificado como disponível para uso, ou seja, quando se encontra no local e condições de 
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funcionamento pretendidos pela administração. Este processo cessa quando o bem ou direito 

passa a ser classificado como disponível para a venda, ou quando é baixado. Cabe destacar, 

ainda, que os valores residuais e a vida útil estimada dos ativos devem ser revisados ao término 

de cada exercício financeiro. 

 

A forma como a depreciação é apurada período a período depende do método de 

alocação adotado pela instituição. O IAS 16 destaca que vários métodos podem ser admitidos, 

mas elenca três deles em seu texto: depreciação linear, método dos saldos decrescentes e 

método das quantidades produzidas.  

 

O método da depreciação linear admite parcelas idênticas de despesas período após 

período, enquanto o método dos saldos decrescentes, por sua vez, é um método de depreciação 

acelerada, cujas parcelas são maiores no início da vida útil do ativo e decrescentes com o passar 

do tempo. Por fim, o método das quantidades produzidas representa uma frequência relativa de 

produção periódica, em função do total estimado de produção ao longo da vida útil do ativo. 

Compete a cada entidade a seleção da metodologia de depreciação a ser adotada, sendo esta 

dependente da forma de consumo dos benefícios econômicos esperados incorporados nos ativos 

imobilizados. 

 

O último procedimento contábil apresentado no IAS 16 se refere ao instante no qual 

demanda-se realizar a baixa de um ativo, que deve ser realizada por ocasião de sua alienação 

ou quando não houver expectativas de que benefícios econômicos futuros irão decorrer de sua 

utilização. Quando o item é baixado podem ocorrer ganhos ou perdas e estes devem ser 

reconhecidos no resultado do exercício em que se realizam. O valor a ser registrado como ganho 

ou perda na alienação de uma ativo equivale a diferença entre o valor líquido de sua alienação 

e o seu valor contábil. 

 

 

2.2.4. Critérios de divulgação 

 

No que tange a divulgação de ativos imobilizados, o IAS 16 prevê que devem ser 

divulgados, entre outros: os critérios utilizados para a apuração do valor contábil bruto; os 

métodos de depreciação utilizados e as respectivas taxas de depreciação ou vidas úteis dos 

ativos; o valor contábil bruto e a depreciação acumulada, adicionados de eventuais perdas por 

redução ao valor recuperável; e a conciliação entre os valores contábeis iniciais e finais. 
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2.3. Referências bibliográficas 

 

A literatura disponível a respeito do tema em questão é escassa tanto em âmbito 

nacional quanto internacional. A maior parcela dos poucos trabalhos encontrados concentra-se 

na análise dos impactos causados pela adoção ao IAS 41, mas não depuram sua essência.  Desta 

forma, evidencia-se que referências bibliográficas de cunho analítico, cujo objetivo seja analisar 

a capacidade e efetividade de a referida norma retratar as operações a que se destina, bem como 

sua aderência aos fins institucionalmente propostos, são raras. 

 

Dentre o conjunto de artigos encontrados que permeiam a temática do presente 

trabalho, destacam-se os dois trabalhos que mais se aproximaram da realização de uma análise, 

sob a ótica crítica, da aderência do IAS 41 à sua essência, sendo eles: Fischer e March (2013) 

e Damian et. al. (2014). Neste referencial bibliográfico serão apresentados os dois artigos 

seminais retro referidos, além de outros trabalhos que buscam retratar o atual estado da arte em 

que se encontra o tema. 

 

O trabalho apresentado Fischer e March (2013) é um notável e relevante artigo no 

que tange o tema e, portanto, merece destaque. Neste trabalho as autoras se propõe a revisar, 

discutir e comparar as normas internacionais e as normas estadunidenses geralmente aceitas de 

contabilidade aplicáveis ao agronegócio. 

 

Nesta pesquisa, Fischer e March (2013) admitiram a análise e comparação entre a 

ASC 905, emitida pelo Financial Accounting Standards Board (2009), e o IAS 41, percorrendo 

temas como: reconhecimento e mensuração dos ativos biológicos, reconhecimento de receita e 

divulgação de informações nas demonstrações financeiras. Os resultados alcançados 

evidenciam que o US GAAP se apresenta como conjunto de princípios contábeis mais 

conservador quando comparado ao conjunto de princípios internacionais relacionado ao tema. 

 

Segundos as autoras, a mais relevante divergência entre os princípios geralmente 

aceitos nos E.U.A e os emitidos pelo Comitê Internacional de Contabilidade tange o 

reconhecimento e mensuração de ativos biológicos, produtos agrícolas e produtos agrícolas no 

ponto de colheita. Apesar de reconhecerem que o IAS 41 destina-se a propiciar maior 

comparabilidade e uniformidade as demonstrações financeiras de entidades que operam setor 

agrícola, Fischer e March (2013) mencionam que a demanda por reconhecer os ativos 
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biológicos à valor justo não permite que esse objetivo seja alcançado em decorrência da 

subjetividade subjacente a este processo de avalição.   

 

Não obstante, outros trabalhos como os de Aryanto (2011) e Elad e Herbohn (2011) 

evidenciaram resultados análogos aos encontrados por Fischer e March (2013).  Aryanto (2011) 

realizou uma revisão bibliográfica acerca dos estudos empíricos cujo objetivo fora evidenciar 

os impactos da adoção ao IAS 41. 

 

Neste trabalho o autor destaca que o objetivo das normas internacionais de 

contabilidade é que as demonstrações financeiras das entidades sejam capazes de refletir sua 

situação econômico-financeira e performance periódica. Assim, as informações divulgadas 

pelas companhias permitiriam, a uma vasta gama de usuários, utilizar deste conteúdo para 

realizar decisões econômicas. Para que essa meta seja alcançada e de modo a atender ao 

propósito do IASB, o conjunto de informações emitido pelas entidades deve ser relevante, 

fidedigno e comparável em várias jurisdições, critérios e circunstâncias.  

 

Entretanto, os resultados da revisão bibliográfica realizada por Aryanto (2011) 

demonstram que a norma IAS 41 – Agriculture não propicia o atendimento destes princípios. 

Como mencionado pelo autor, seu estudo teórico evidencia um defeito no IAS 41. Segundo ele, 

este normativo retrata de forma generalizada o registro de ativos biológicos, o que, 

consequentemente, impacta a qualidade das demonstrações financeiras e causa distorção da 

informação.  Dentre os exemplos apresentados por este pesquisador, destaca-se o tratamento 

admitido, por esta norma, para os ativos biológicos portadores. 

 

Outro estudo de destaque fora o elaborado por Elad e Herbohn (2011) cujo 

propósito era investigar os impactos da adoção ao IAS 41 na Austrália, França e Reino Unido. 

Este trabalho possuía como objetivo investigar as implicações da uniformização e 

harmonização dos princípios e práticas contábeis aplicáveis ao setor do agronegócio. Para o 

alcance deste propósito os autores aplicaram questionários a consultores, contadores e auditores 

com a meta de identificar suas percepções a respeito da mensuração e reconhecimento a valor 

justo dos ativos biológicos. Não obstante, os autores realizaram, ainda, uma análise dos 

demonstrativos financeiros de empresas do segmento do agronegócio com o propósito de 

verificar a convergência as práticas de mensuração e divulgação previstas no normativo 

internacional. 
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A amostra de entrevistados construída por Elad e Herbohn (2011) fora obtida 

através de seleção aleatória realizada sobre a base de cadastros de profissionais dos órgãos 

classistas de contabilidade de cada uma das nações estudadas. Foram selecionados 80 

profissionais, sendo 40 contadores internos de companhias e outros 40, ora consultores 

independentes ora auditores independentes. No que tange a análise dos demonstrativos 

financeiros, os pesquisadores delimitaram sua amostra a: 35 empresas australianas, 26 do Reino 

Unido e 17 francesas. 

 

 A partir da análise de conteúdo dos questionários e da análise das demonstrações 

financeiras das companhias selecionadas, Elad e Herbohn (2011) concluíram que as normas 

internacionais de contabilidade aplicáveis ao agronegócio não harmonizam, tão pouco tornam 

comparáveis, as demonstrações financeiras das companhias que operam neste segmento. Os 

autores argumentam que a variedade de métodos passível de ser admitida para mensuração do 

valor justo dos ativos biológicos, conforme disposto no IAS 41, pode ser vista como o fator que 

impede e dificulta a comparação entre as práticas contábeis adotadas por essas entidades tanto 

em âmbito setorial, nacional ou internacional.  

 

Por fim, os autores retro referidos destacam que substanciais diferenças nas formas 

de avaliação a valor justo dos ativos biológicos podem ser encontradas, inclusive, entre 

empresas situadas em uma mesma região. Este fato evidencia que não é a diferente localização, 

cultura ou nação que gera a incapacidade ou dificuldade de comparação entre os demonstrativos 

financeiros, mas a abrangência da norma. 

 

Enquanto uma vertente acadêmica se manifesta desfavorável a aplicação do IAS 41 

e sua respectiva metodologia de avaliação, mensuração e reconhecimento de ativos biológicos, 

outra se posiciona de maneira contraria. Dentre os artigos publicados sob esta vertente 

destacaremos os elaborados por: Argilés e Slof (2001); Lefter e Roman (2007); e Argilés, 

Garcia-Blandon e Monllau (2011). 

 

Argilés e Slof (2001), após constatarem a existência de uma lacuna entre a 

relevância das informações contábeis e o nível limitado de informações contábeis registradas e 

disponibilizadas por entidades do setor agrícola, elaboraram um artigo científico com o objetivo 

de prover sugestões e indicações capazes de suprirem essa lacuna. Para tanto, os autores se 
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basearam na combinação de dois pronunciamentos existentes a época: o emanado pelo 

European Union’s Farm Accountancy Data Network (FADN) e o recém-publicado IAS 41 – 

Agriculture. 

 

Conforme apresentado por Argilés e Slof (2001), a combinação entre esses dois 

pronunciamentos seria benéfica sob o ponto de vista de o IAS 41 demandar que uma vasta gama 

de informações seja disponibilizada ao usuário final. Ademais, os resultados encontrados por 

esses autores evidenciam que, quando disponíveis, as informações contábeis, além de 

atenderem a questionamentos por parte de entidades de fiscalização, são utilizadas por usuários 

internos e externos como fonte de informação para a tomada de decisão. 

 

Os autores supracitados destacam, contudo, que existem algumas discrepâncias 

entre o conteúdo das normas prescritas pelo FDNA e pelo IASB, dentre elas: a avaliação a valor 

justo de ativos biológicos no ponto de colheita. Apesar disto, os pesquisadores atestam que uma 

possível conciliação entre essas normas poderia representar elemento central no que tange o 

desenvolvimento da contabilidade de fazendas na Europa. 

 

Lefter e Roman (2007), por sua vez, concentraram-se em realizar uma breve resenha 

a respeito da publicação e início de vigência do IAS 41. Em seu estudo eles resumem e analisam, 

item a item, os componentes que estruturam o instituto normativo, desde de seu reconhecimento 

e mensuração à sua divulgação.  

 

Os autores citados no parágrafo anterior caracterizaram a respectiva norma como: 

o pronunciamento capaz de romper os paradigmas vigentes a época. Tal categorização resulta 

da metodologia proposta pelo IAS 41 para o registro e reconhecimento das operações 

vinculadas ao agronegócio. Segundo eles, a nova forma de mensuração e reconhecimento difere 

da forma usual a medida que não incorpora a valorização a base de custeio histórico. 

 

Os acadêmicos Lefter e Roman (2007) destacam, ainda, que diferentemente de 

outros pronunciamentos, o IAS 41 demanda o reconhecimento imediato das variações de valor 

justo dos ativos biológicos como um ganho ou perda no resultado do exercício. Este 

reconhecimento, segundo eles, eleva a relevância das informações apresentadas nas 

demonstrações financeiras do setor, tornando-as melhores fontes informacionais para a tomada 



22 
 

de decisão gerencial. Apesar deste fato, os autores reconhecem e apontam que a referida forma 

de reconhecimento de ganhos e perdas gera maior volatilidade nos resultados das companhias. 

 

Durante o ano de 2011 Argilés, Garcia-Blandon e Monllau publicaram um trabalho 

científico cujo propósito era o de evidenciar se a metodologia de avalição dos ativos biológicos, 

via valor justo, aumenta o poder preditivo dos fluxos de caixa futuros que serão gerados pelas 

empresas do setor do agronegócio. As evidências para esse teste foram obtidas através da 

aplicação de modelos de regressões simultâneas que foram executadas sobre duas amostras 

distintas. A primeira destas amostras continha apenas empresas que adotavam o IAS 41, 

enquanto a outra continha apenas companhias que adotavam a mensuração com base em valor 

histórico.  

 

As amostras construídas por esses autores foram compostas por empresas do setor 

agropecuário que se apresentavam registradas na Spanish Registro Mercantil, cujos dados 

foram extraídos de duas bases de dados: a CABSA e SABI. A amostra final totalizava 347 

empresas, das quais: 334 mensuravam seus ativos biológicos com base custo histórico e 13 

adotavam sua valorização a valor justo. 

 

Os resultados encontrados por Argilés, Garcia-Blandon e Monllau (2011) 

evidenciam que a capacidade de previsão dos fluxos de caixa futuros das entidades agrícolas 

não é afetada negativamente com a adoção do valor justo para a mensuração dos ativos 

biológicos. Consequentemente, não há diferença de relevância no que tange a informação 

contábil quando admitido custo histórico ou valor justo. Outrossim, os autores complementam 

que, de modo oposto ao usualmente encontrado na literatura, a maioria dos testes evidencia 

mais elevada capacidade preditiva dos fluxos de caixa quando da adoção do valor justo para a 

valorização de ativos biológicos. 

 

Ademais, Argilés, Garcia-Blandon e Monllau (2011) complementam que a 

credibilidade e relevância de práticas contábeis que se fundamentam em custo histórico e valor 

justo são similares. Estes pesquisadores mencionam, por fim, que os princípios contábeis que 

se substanciam de valores históricos e os que se substanciam de valores justos são fontes de 

informações equiparáveis no que tange sua credibilidade, relevância e comparabilidade.  

 



23 
 

Para encerrar o presente referencial teórico, o último artigo que compete ser 

apresentado é o elaborado por Damian et. al. (2014) que possuía o seguinte objetivo: analisar a 

discussão e intermediação entre os diversos stakeholders e o IASB a respeito do processo de 

elaboração e aplicação da Emenda Bearer Plants – Amendments to IAS 16 and IAS 41.  

 

A metodologia aplicada para o alcance do objetivo proposto fora a análise 

qualitativa e quantitativa de 77 cartas recebidas de diversos stakeholders expressando suas 

opiniões a respeito da Emenda proposta aos IAS 41 e 16. Integraram o conjunto das partes 

interessadas que se manifestaram: renomadas instituições de auditoria, assessoria e consultoria 

contábil como: PriceWatehouseCoopers, Delloite, Baker Tilly e BDO. Além destas, outras 

instituições internacionalmente reconhecidas participaram deste processo, dentre elas: ICAEW, 

IOSCO, ICAI e NZICA. 

 

Os resultados encontrados por Damian et. al. (2014), evidenciam que a comunidade 

contábil se encontra segregada quanto à adequação e aplicação da Emenda proposta. Enquanto 

uma parcela dos interessados apresenta boa recepção a emenda, a outra relevante parcela não 

crê que o instituto fora elaborado de forma adequada, tão pouco, que atenda com eficiência e 

eficácia os fins propostos pelo conjunto de normas financeiras internacionais de contabilidade.  

 

Damian et. al. (2014) destacam que a maioria dos respondentes sugeriu uma 

perspectiva alternativa a apresentada pela Emenda proposta. O resultado da análise qualitativa 

realizada deixa iminente que parcela relevante das partes interessadas incluiriam, no escopo da 

Emenda em discussão, os rebanhos portadores. Além disso, estes mesmos stakeholders são 

contrários a segregação das plantas portadoras de sua respectiva produção até o momento da 

colheita, no que tange a avaliação, mensuração e reconhecimento desses ativos (Damian et. al. 

2014).  

 

Contudo, os autores supracitados concluem seu artigo mencionando que maiores 

detalhes e informações são necessários ao adequado reconhecimento e mensuração contábil dos 

ativos biológicos. Apenas desta forma, irá se fazer possível, um dia, apurar os benefícios da 

aplicação do conceito de valor justos as entidades do setor de agronegócios. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

O método científico utilizado nesse trabalho foi o lógico-dedutivo, que, conforme 

definido por Severino (2012), é um procedimento lógico, pelo qual se pode tirar de uma ou 

várias proposições ou premissas uma conclusão que delas decorre por força puramente lógica. 

Esta supracitada taxonomia se faz neste caso aplicada uma vez que a presente pesquisa lastreou 

suas considerações nas referências bibliográficas, na análise das similaridades e diferenças entre 

características biológicas e econômico-financeira existente entre plantas portadoras e animais 

portadores, bem como na compreensão das normais internacionais de contabilidade de vigentes 

e aplicadas ao tema. Sendo, a partir destes subsídios, apresentados argumentos que permitiram 

alcançar as considerações apresentadas como resultado do presente trabalho. 

 

A metodologia de pesquisa aplicada a presente pesquisa classifica a como uma 

pesquisa exploratório-descritiva, pois simultaneamente mescla ambas as abordagens. 

Caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, pois, segundo Severiano, (2012), estas 

pesquisas destinam-se a levantar informações sobre um determinado objeto delimitando-se um 

campo de trabalho e mapeando as condições de manifestação desse objeto. Não obstante, pode 

ser caracterizada como descritiva, pois elaboração se baseou na observação, registro, análise e 

correlação de fatos e fenômenos, sem a necessidade de manipula-los. Conforme definido por 

Cervo, Bervian e da Silva (2007), as pesquisas descritivas tratam do estudo e descrição das 

características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou realidade 

pesquisada.  

 

As técnicas de pesquisa utilizadas durante a realização do presente artigo foram, de 

forma preponderante, a revisão de literatura e a análise de documentos. A finalidade da revisão 

de literatura conforme apresentado por Marconi e Lakatos (2011) é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo o que já foi escrito sobre o assunto, reforçando a análise da pesquisa. 

Cervo, Bervian e da Silva (2007) abrangem o conceito de revisão de literatura, como a 

localização, identificação, leitura, análise e anotação dos principais tópicos da literatura 

especializada sobre a questão delimitada. Esses conceitos auxiliam o pesquisador no decorrer 

de seu trabalho e principalmente durante a elaboração e análise dos resultados encontrados. 

 

Contudo, a pesquisa neste trabalho apresentada admitiu abordagem exclusivamente 

qualitativa e fundamentou-se na concatenação de argumentos construídos a partir da análise dos 
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subsídios fornecidos tanto pela literatura existente, quanto a análise das normas internacionais 

de contabilidade vigente, para permitir a apresentação de considerações acerca das atuais 

formas de mensuração, registro e divulgação de ativos biológicos portadores. Não obstante, e 

por fim, esta análise permitiu o alcance e considerações fundamentadas que sugerem uma 

potencial iminência da necessidade de revisão por parte do IASB, da forma como é norteado o 

registrado de parcela das operações realizadas com ativos biológicos portadores. 
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados na presente pesquisa evidenciam cinco argumentos que 

justificam e fundamentam a admissão de metodologia de registro contábil aplicável a animais 

portadores análoga à aplicável as plantas portadoras. Os cinco indícios encontram-se abaixo 

apresentados na respectiva ordem: semelhança de natureza, função e fins econômicos e 

financeiros entre animais portadores e plantas portadoras; semelhança de natureza, função e 

fins econômicos e financeiros entre animais portadores e ativos imobilizados; subjetividade 

subjacente ao processo de mensuração a valor justo de animais portadores; metodologia de 

reconhecimento de resultado não reflete adequadamente a atividade fim da companhia; não 

atendimento aos fins institucionalmente propostos pelas normas financeiras internacionais de 

contabilidade.  

 

O primeiro argumento que justifica e fundamenta a assunção de metodologia de 

registro contábil única para animais portadoras e plantas portadoras parte do pressuposto da 

similaridade econômica e financeira da natureza, função e fins propostos para essas duas 

categorias de ativos biológicos.  

 

No que tange as características econômico-financeiras das plantas portadoras, sob 

a ótica de uma entidade agrícola, estas são vistas como: plantas capazes de realizar um dado 

processo ou transformação, neste caso biológico, que permite a acumulação ou agregação de 

valor a um outro dado ativo que pode ser comercializado. Este processo pode ser representado 

pela geração, crescimento, desenvolvimento e extração dos frutos produzidos por esses ativos. 

Assim, essas plantas são cultivadas com o propósito fornecer produtos agrícolas e espera-se que 

se possa, ao longo dos anos, extrair benefícios econômico-financeiros de seu cultivo através da 

colheita e respectivo beneficiamento ou comercialização de sua produção, mas não através da 

comercialização da planta em si.  

 

Animais portadores, por sua vez, são vistos, perante a ótica de uma entidade do 

setor do agronegócio, como: animais capazes de realizar um dado processo ou transformação 

biológicos que permite a acumulação ou agregação de valor a um outro dado ativo 

comercializável. Neste caso, o processo pode ser representado pela geração, crescimento, 

desenvolvimento e extração de produtos agrícolas (leite ou lã, por exemplo) ou outros ativos 

biológicos (por exemplo, o feto de uma vaca que virá a se tornar um bezerro). Destarte, animais 
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de produção são criados para gerar, ao longo de sua vida, benefícios econômicos e financeiros 

decorrentes de sua produção de ativos biológicos ou produtos agrícolas comercializáveis, não 

se esperando que benefícios decorram de seu abate. 

 

Os animais de produção diferenciam-se dos animais de corte no que concerne a sua 

natureza, função e fins econômicos e financeiros. Enquanto o propósito dos primeiros é que 

promovam, ao longo de sua vida, a geração de benefícios através da comercialização de 

produtos agrícolas ou outros ativos gerados por estes, o propósito do segundo conjunto, é que 

permita a aferição de benefícios econômico-financeiros através de sua comercialização direta 

(abate). Esta segregação, permite a distinção entre um grupo de ativos biológicos animal que 

harmoniza com as características econômicas e financeiras das plantas portadoras e uma 

distinta. 

 

Ademais, a paridade entre plantas portadoras e animais portadores é fortalecida ao 

se atentar as definições que delimitam esses dois conjuntos. Plantas portadoras são definidas 

pelos IAS 16 e 41 como: plantas vivas utilizadas na produção e/ou fornecimento de produtos 

agrícolas; cultivada para produzir por mais de um período e cuja probabilidade de serem 

vendidas como produto agrícola é remota, salvo para eventual venda como sucata. 

 

A definição de animais portadores não se encontra, até então, disponível na 

literatura existente. No entanto, uma breve resenha a seu respeito fora elaborada pelo presente 

trabalho. Animais portadores poderiam definidos como animais vivos utilizados na produção 

ou fornecimento de um produto agrícola ou outro ativo biológico, que não o próprio animal; 

criados para produzir por mais de um período, cuja probabilidade de venda como ativo 

biológico seja remota, salvo para eventual venda como sucata ao final de sua vida útil. 

 

Desta forma, a presente definição permite segregar animais de produção de animais 

de corte, bem como permite aferir as devidas características peculiares a esse conjunto de ativos 

biológicos. Além disto, a referida delimitação consolida a similaridade existente entre plantas 

portadoras e animais portadores, demonstrando a paridade entre sua natureza, função e fins 

econômicos e financeiros.  

 

A semelhança entre as características econômicas e financeiras existente entre esses 

dois conjuntos de ativos biológicos enseja que ambos admitam regime de contabilização 
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razoavelmente análogo, de modo que se mantenha o rigor e critério exigidos pela referida 

ciência. Tal assunção fora brevemente elencada por Mazars, ICAEW, Beker Tilly, Deloitte, 

NZICA, IOSCO e BDO (2013) quando da discussão a respeito da aderência e adequação da 

emenda Bearer Plants – Amendments to IAS 16 and IAS 41. A opinião destas instituições era 

de que animais portadores deveriam ser inclusos no escopo da referida emenda, pois auxiliariam 

na limitação de possíveis distorções existentes quando a comparação de demonstrações 

financeiras de entidades de um mesmo setor. 

 

 A segunda evidência que justifica e fundamenta a adoção de metodologia 

uniforme de mensuração e reconhecimento contábil para plantas portadoras e animais 

portadores decorre da semelhança entre a natureza, função e fins econômicos e financeiros 

observável entre esse conjunto de animais e os itens do ativo imobilizado. A relação 

aparentemente ofuscada entre esses três grupos de ativos torna-se mais bem esclarecida ao se 

adentrar no conteúdo da emenda referida no parágrafo anterior.   

 

A emenda Bearer Plants – Amendments to IAS 16 and IAS 41 fora o instituto 

responsável por estabelecer metodologia específica de contabilização aplicável as plantas 

portadoras, segregando-as dos demais ativos biológicos. Esta norma determina que plantas 

portadoras admitam registro contábil análogo ao admitido por itens pertencentes ao grupo dos 

ativos imobilizados (custo histórico acumulado) enquanto todo o conjunto remanescente de 

ativos biológicos mantem-se mensurados a valor justo líquido das despesas de vendas. 

Conforme apresentado pelo IASB (2013), a proposição a essa emenda justifica-se a medida que 

plantas portadoras apresentam características econômicas e financeiras análogas as dos ativos 

imobilizados.  

 

Apesar da similaridade acerca das características econômicas das plantas portadoras 

e animais portadores, a referida emenda restringe-se, apenas, ao primeiro grupo. Logo, a 

evidenciação da existência de características econômico financeiras harmônicas entre animais 

portadores e bens do ativo imobilizado, pontuaria argumento adicional à sustentação de uma 

forma de registro contábil uniforme aplicável a plantas portadoras e animais portadores. 

 

Neste aspecto, a semelhança entre a natureza, função e fins econômicos e 

financeiros a que se prestam os animais portadores e os ativos imobilizados pode ser observada 

ao se apresentar as respectivas definições dos referidos ativos. O IAS 16 define ativos 
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imobilizados como ativos tangíveis mantidos para uso na produção ou fornecimento de 

mercadorias ou serviços, do qual espera-se fazer uso por mais de um período. Já a delimitação 

de animais portadores, que não se encontra prevista na literatura, pode ser realizada da seguinte 

forma: são animais vivos utilizados na produção ou fornecimento de um produto agrícola ou 

outro ativo biológico, que não o próprio animal; criados para produzir por mais de um período, 

cuja probabilidade de venda como ativo biológico seja remota, salvo para eventual venda como 

sucata ao final de sua vida útil. 

 

Além disto, outra vertente que aproxima esses grupos de ativo decorre de sua função 

econômica.  Sob a perspectiva de uma organização, os ativos imobilizados são concebidos 

como capazes de realizar, por mais de um período, um dado processo ou transformação que 

permite o beneficiamento ou agregação de valor, de alguma determinada forma, a um outro 

determinado ativo. Não dissemelhantemente, animais portadores são animais capazes de 

realizar um dado processo ou transformação biológica que permite a acumulação ou agregação 

de valor a um outro dado ativo biológico ou produto agrícola comercializável.  

 

Logo, tanto a definição como a função econômica destes dois grupos de ativos 

evidenciam que a relação de associação que entre eles se constrói advém de seu propósito 

organizacional: servir como agente intermediário a partir do qual um dado conjunto de insumos 

é processado ou transformado, permitindo a produção, beneficiamento ou fornecimento de um 

outro ativo comercializável. 

 

Esta relação de associação entre ativos imobilizados e animais portadores pode ser 

observada no aspecto prático, ao observar a relação econômica existente entre uma indústria e 

seu equipamento imobilizado, e uma fazenda e seus animais portadores. O objetivo dos agentes 

econômicos difere, apenas, no que toca o produto final, enquanto uma indústria de tecelagem 

adquire e mantém maquinário com o propósito de produzir vestuário, uma fazenda adquire e 

cria rebanho leiteiro com o objetivo de extrair leite. 

 

Não obstante, a analogia e as similaridades entre esses grupos de ativos alcançam 

meandros mais profundos, não se limitando apenas a sua função econômica, mas extrapolando, 

por exemplo, à forma como esses ativos demandam dispêndios até que atendam suas devidas 

condições operacionais. Ou, de modo similar, ao fato de que não se espera que benefícios 

econômicos e financeiros decorram da venda destes ativos ao longo de sua vida útil, mas 
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apenas, de sua venda por valores residuais após já não mais se esperar que benefícios 

econômicos e financeiros possam provir de sua utilização.  

 

Contudo, atesta-se que a proximidade e correlação entre as características 

econômicas e financeiras, bem como os fins operacionais propostos pelas entidades aos animais 

portadores e ativos imobilizados é evidente. Ambas estas categorias de ativos são admitidas 

como ativos intermediários cuja venda direta não é a atividade fim da instituição. De modo 

contrário, seu objetivo é extrair benefícios econômicos através da manutenção desses ativos em 

condições operacionais que busquem maximizar o processo de transformação que são capazes 

de realizar. Tal argumento evidencia a similaridade das operações vinculadas a ativos 

imobilizados e animais portadores, apresentando justificativa e fundamentação a adoção de 

metodologia de mensuração e reconhecimento contábil semelhante entre animais portadores, 

plantas portadoras e, consequentemente, ativos imobilizados. 

 

Esta segunda evidencia apresenta corrobora com o apresentado por Aryanto (2011). 

Segundo este autor, o tratamento contábil aplicável a ativos biológicos portadores seria mais 

adequado se baseado nas normas aplicáveis a ativos imobilizados. Esta afirmação é justificada 

em a partir da natureza e características dos ativos imobilizados que, como ativos biológicos 

portadores, são utilizados como suporte as atividades operacionais e não se destinam a gerar 

ganhos de capital ou a serem vendidos.  

 

De modo congênere, Damian et. al. (2014) citam que a mensuração de ativos 

biológicos portadores maduros através de seus valores justos, como determinado pelo IAS 4,1 

não é apropriado. Conforme destacado por esses autores, a operação deste conjunto de ativos 

assemelha-se a operação de uma manufatura e, portanto, deveriam ser reconhecidos de modo 

análogo aos ativos imobilizados, por valor equivalente a seu custo histórico acumulado. 

 

A terceira evidência que justifica a compatibilização do tratamento contábil 

aplicável a animais portadores e plantas portadoras decorre da imprecisão de se mensurar 

animais portadores através de seus valores justos líquidos das despesas de vendas. A 

incapacidade de se avaliar adequadamente estes ativos, por sua vez, advém da falta de bases 

informacionais criteriosas, objetivas e diretas que permitam atestar o valor justo destes ativos 

em mercado ativo. 
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 O IAS 41 – Agriculture, item 17, determina que a base de mensuração do valor 

justo de um ativo biológico deve ser cotada em mercado ativo na localidade e condições em 

que os ativos se encontram. No entanto, no caso de animais portadores, mercados ativos não 

são triviais de serem encontrados como o são no caso do gado de corte. O mercado de corte, 

comumente determina característica necessárias de serem atendidas pelos animais para que 

sejam passíveis de se enquadrar nas devidas cotações.  

 

As principais características que determinam a precificação dos animais de corte 

são: raça, peso, idade e localidade em que se encontra o animal. Ademais, rebanhos de corte 

costumam ter períodos adequados de maturação (tempo necessário para que atenda as condições 

suficientes e ideais de abate). O não atendimento a uma destas característica acaba por gerar a 

necessidade da incorporação de informações subjetivas na metodologia de mensuração do valor 

justo destes ativos, em decorrência de sua não cotação direta em mercado ativo. 

 

O procedimento de ajuste acima citado encontra-se previsto no IAS 41, itens 18 a 

20. Entretanto, a necessidade da incorporação de informações adicionais exige a realização de 

considerações suplementares e subjetivas a respeito dos possíveis preços de comercialização 

dos animais, fato que ocasiona o detrimento da comparabilidade e verificabilidade da 

informação contábil disponível. 

 

No caso de ativos portadores, que retratam um conjunto diferenciável peculiar do 

grupo dos ativos biológicos, estes possuem como característica seminal o fato de esperar que 

os benefícios econômicos e financeiros decorrentes de sua criação decorra dos produtos 

agrícolas e ativos biológicos que são capazes de gerar e não da comercialização do ativo matriz 

ou gerador em si. Assim, pressupõe-se que as entidades cujas atividades fins dependam deste 

conjunto de ativos, optem, por extrair a maior quantidade possível de benefícios econômicos 

destes ativos, até que estes alcancem o limite de sua vida útil. 

 

Desta forma, acredita-se que ativos biológicos portadores sejam mantidos sob 

controle das entidades por longos períodos, desde sua fase pré-operacional, quando ainda não 

alcançou as condições produtivas necessárias (imaturidade) até sua fase operacional, quando o 

ativo alcançou as condições produtivas e passa a fornecer ou prover o produto agrícola ou ativo 

biológico comercializável pela instituição. Durante uma parcela destes períodos, animais 

portadores encontram-se nas perfeitas condições cotadas em mercado ativo de rebanho de corte. 
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No entanto, na maior parte da vida útil destes ativos, eles não se encontram nas condições 

exigidas pelo mercado ativo de corte e, nessas circunstâncias, preços adequados a sua 

valorização a valor justo não se encontram disponíveis. 

 

Assim, a precificação a valor justo de ativos portadores emana a necessidade da 

incorporação de informações suplementares e subjetivas em parcela relevante da vida útil destes 

ativos, tornando o processo de avaliação menos objetivo, consistente, verificável e comparável. 

Este fato, evidencia que a mensuração destes ativos através da referida metodologia decresce a 

qualidade da informação contábil útil disponível. Desta forma, atesta-se que que estes animais 

seriam avaliados e apresentados nas demonstrações financeiras por valores que não apresentam 

de forma acurada e fidedigna seus valores realizáveis. 

 

Conforme mencionado por Elad e Herbohn (2011), a falta de precisão e critério na 

mensuração do valor justo de ativos biológicos, em decorrência da incorporação de informações 

adicionais ou da aplicação da metodologia do valor presente dos fluxos de caixa descontados, 

sem a devida divulgação destes critérios, gera a inconsistência da comparabilidade entre 

diversas nações e industrias. Os autores complementam que sem a devida divulgação dos 

critérios demandados e aplicados a devida apuração do valor justos destes ativos, o 

accountability e a prestação de contas das entidades do segmento do agronegócio ficam 

comprometidas. 

 

Ademais, segundo Fisher e Marsh (2013) defendem que o IAS 41 generalizou a 

mensuração a valor justo a todos os mais diversos grupos de ativos biológicos, apesar de nem 

todo esse conjunto carecer desta avaliação, tão pouco alguns destes possuírem como propósito 

serem diretamente comercializados. As autoras elencam que esta imposição pode gerar 

distorções nas demonstrações financeiras das entidades que operam no setor do agronegócio.   

 

A quarta evidência favorável a adoção de uma forma de registro contábil aplicável 

a animais portadores semelhante à aplicável a plantas portadoras decorre da forma de 

reconhecimento de resultado prevista no IAS 41 – Agriculture. Conforme determinado na 

referida norma, as variações periódicas de valor justo dos ativos biológicos devem ser 

reconhecidas como respectivos ganhos ou perdas no período em que ocorrem. Esta metodologia 

de reconhecimento, no entanto, não é capaz de refletir, de forma adequada, o resultado 

operacional das entidades que operam animais portadores. 
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Enquanto a avaliação a valor justo de rebanhos pode ser uma metodologia adequada 

para o reconhecimento de resultado de entidades que operam no mercado de corte, o mesmo 

não se sustenta no caso de rebanhos portadores. No primeiro caso, as variações de valor justo 

são reconhecidas como contrapartidas no resultado, acumulando ganhos a entidade em 

decorrência do crescimento e desenvolvimento do animal. Ao ser comercializar o animal ou 

sua carcaça, a entidade irá reconhecer receita por montante equivalente ao seu valor de venda e 

uma respectiva variação negativa de valo justo, que representará perda no resultado em 

respectivo montante proporcional. Assim, quando da venda do animal, apura-se resultado 

equivalente, apenas, ao último estágio de evolução e desenvolvimento do animal. 

 

Já, no que tange o reconhecimento de resultado decorrente da aplicação da 

avaliação a valor justo de animais portadores, os respectivos ganhos ou perdas resultantes das 

variações dos valores justos destes animais distorcem o resultado operacional da companhia, 

por não representarem de forma fidedigna o resultado das operações ou atividade fim que se 

presta. Entidades que operam ativos biológicos portadores não esperam extrair benefícios 

econômicos das vendas destes animais ou plantas, mas esperam que ao longo de sua vida útil, 

estes ativos produzam alguma espécie de produto agrícola ou ativo biológico comercializável. 

Assim, o resultado de sua atividade fim decorre, em sua maior parcela, da comercialização dos 

subprodutos gerados pelos ativos portadores, e não do desenvolvimento ou valor de mercado 

destes ativos. 

 

Não obstante, quando da aplicação da avaliação a valor justo de animais portadores, 

as demonstrações financeiras da companhia que manejam esses animais acabam por apresentar 

distorções quantitativa e qualitativas em âmbito financeiro e temporal. O distúrbio financeiro 

refere-se à mensuração de resultado (desenvolvimento do animal), que não será auferido pela 

companhia, visto que seu resultado decorre da comercialização de seus subprodutos.  

 

A discrepância temporal refere-se, na maioria dos casos, a antecipação de resultado. 

Esta antecipação decorre do fato de que enquanto o animal encontra-se imaturo, a entidade 

reconhece ganho que não será realizado, decorrente de seu desenvolvimento. Já quando este 

alcança, a maturidade e inicia-se a produção e comercialização de seu sub-produto, uma parcela 

do resultado das vendas será deduzido por eventuais variações negativas do valor justo deste 

animal, por exemplo quando alcançar idades mais avançadas. 
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Imagine, por exemplo, o caso de uma organização econômica (fazenda) cujo 

propósito seja a produção/extração de lã de um chafardel de ovelhas. Suponha que esta 

organização tenha adquirido um jovem rebanho de ovelhas que demanda ser criado, alimentado, 

vacinado e devidamente tratado até o instante em que alcance as condições produtivas 

apropriadas (maturidade).  

 

Durante os primeiros exercícios financeiros desta organização, não se espera 

realizar a extração de nenhum produto agrícola destes ativos biológicos, mas estes irão 

demandar a realização dos dispêndios necessários para a que alcancem as condições produtivas 

desejadas.  Entretanto, durante os exercícios financeiros posteriores, estes ativos biológicos irão 

iniciar a geração ou produção de seu subproduto (lã), que poderá ser comercializada pela 

organização. 

 

Aplicação da metodologia de avaliação a valor justo neste caso permitiria que a 

entidade reconhecesse resultado durante os períodos iniciais, em decorrência da evolução dos 

animais e suas respectivas cotações e variações de preços no mercado ativo. A partir do 

momento em que estes animais deixarem de atender aos critérios e características limítrofes 

esperados para seu abate, seu valor justo passaria a ser mensurado por meio de ajustes ou 

premissas subjetivas de avaliação que demandariam seu respectivo decrescimento período a 

período. Este registro, no entanto, não retraria a operação e a atividade fim da companhia. Em 

última instancia, esta realidade apresenta a operação de uma companhia destinada ao abate ou 

comercialização do animal, mas não da produção de lã.  

 

Não obstante, uma situação comum que é significativamente distorcida por 

decorrência da admissão dessa metodologia de registro de animais portadores refere-se ao 

instante em que se alcança o ponto de máximo de fornecimento. Quando animais portadores 

atingem seu pico de produtividade, estes forneceram a melhor e maior quantidade dos 

subprodutos comercializáveis a possível. Logo, demonstrações financeiras relevantes e 

fidedignas seriam capazes de evidenciar este momento como o período no qual a de se esperar 

que a entidade auferisse a uma maior lucratividade. 

 

No entanto, em decorrência do reconhecimento das variações de valor justo dos 

rebanhos portadores, esse momento pode não ser adequadamente refletido na demonstração de 
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resultado das companhias. Tal fato evidencia a incapacidade desta metodologia de avaliação de 

refletir de forma transparente, fidedigna e adequada a real performance financeira e econômica 

das entidades que operam ativos biológicos portadores.  

 

Por fim, destaca-se que as justificativas e fundamentações apresentadas nesta quarta 

evidencia são corroboradas pelos resultados encontrados por Elad (2004). Segundo este autor, 

a forma de reconhecimento de resultado estabelecida para ativos biológicos pelo IAS 41, além 

não ser prudente, gera maior volatilidade nos resultados dos períodos. 

 

A quinta evidencia que justifica e fundamenta a adoção de uma metodologia única 

de tratamento contábil aplicável a animais e plantas portadores substancia-se do fato de a atual 

forma de registro dos animais portadores, prevista no IAS 41, não atender adequadamente aos 

fins e princípios que norteiam o funcionamento das normas internacionais de contabilidade. A 

adequada fundamentação deste argumento e sua respectiva consolidação com os resultados da 

presente pesquisa demandara uma breve reminiscência a respeito dos três propósitos das normas 

internacionais de contabilidade, conforme apresentado pelo IFRS Foundation (2017), 

transparência, accountability e eficiência 

 

Segundo a instituição, os pronunciamentos internacionais promovem a 

transparência ao elevar o grau de comparabilidade e qualidade das informações financeiras 

disponibilizadas aos investidores e participantes do mercado, permitindo-os tomar decisões 

econômicas. 

 

A Accountability é fortalecida pelas IFRS ao reduzir a assimetria informacional 

existente entre entidades superavitárias e deficitárias e suas respectivas relações de dependência 

econômica (IFRS Foundation, 2017). Além disto, as normas internacionais de contabilidade 

são triviais no fornecimento de informações as entidades responsáveis pela regulação e 

supervisão dos mercados e a observância da gestão corporativa no que tange o atendimento dos 

respectivos fins e objetivos determinados. 

 

A eficiência, como descrito pela IFRS Foundation (2017), é proporcionada pelas 

normas internacionais e contabilidade no que tange a sua capacidade de auxiliar a identificação 

de oportunidades globais e a alocação adequada dos recursos econômico-financeiro dos 
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agentes. Uma linguagem contábil, econômica e financeira única e adequada reduz os custos de 

capital e o custo internacional de reporte das informações. 

 

O alcance destes fins é propiciado pela propagação e divulgação de informações 

contábeis úteis e com elevado crivo qualitativo. O IASB (2011) define que para uma informação 

contábil ser útil ela precisa ser relevante e capaz de representar, de forma fidedigna, aquilo que 

se propõe. Ademais, a utilidade da informação contábil pode ser melhorada se esta for: 

comparável, verificável, tempestiva e compreensível. 

 

Desta forma, os pronunciamentos que delineiam as normas internacionais de 

contabilidade devem observar e buscar promover aos três fins expostos acima e para tanto 

devem valer-se de uma metodologia de mensuração e registro que atenda as características 

qualitativas da informação contábil útil. No entanto, os resultados encontrados a partir dos 

quatro argumentos acima apresentados evidenciam que a metodologia disposta no IAS 41 para 

o registro de animais portadores não atende essas características. 

 

Informação contábil qualitativa útil é aquela que possui relevância e se faz capaz 

de representar com fidedignidade a o que se propõe. A metodologia prescrita no IAS 41 para 

mensuração e reconhecimento de animais portadores atende ao primeiro critério por ser 

informação capaz de fazer a diferença nas decisões a serem tomadas. Entretanto, a mensuração 

destes ativos a valor justo não atende com propriedade o segundo critério, pois não se faz capaz 

de retratar com precisão a realidade operacional referida. Como apresentado nas evidencias de 

número três e quatro, os principais aspectos que não permitem a representação fidedigna desta 

operação pela referida forma são: a incapacidade de se avaliar de forma objetiva, consistente, 

verificável e comparável o valor justo de animais portadores, e a distorção causada pela 

avaliação a valor no resultado periódico das companhias que atuam nesse segmento. 

 

Ademais, os resultados suportados pelo primeiro e segundo argumento que 

justificam e fundamentam a paridade das características e definições econômicas e financeiras 

latentes entre animais portadores, plantas portadoras e ativos imobilizados sugerem que o 

registro destes ativos deveria admitir tratamento análogo, através de seu custo histórico 

acumulado. A aplicação deste respectivo tratamento contábil permitiria uma representação 

fidedigna das características e atributos das operações decorrentes do usufruto de animais 

portadores. Outrossim, o registro contábil por custo histórico acumulado permitiria maior 
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aderência as características qualitativas fundamentais e de melhoria da informação contábil útil, 

prescritas pelo International Accounting Standards Board (2011), tornado esse registro mais 

aderente aos princípios e fins propostos pelas normas internacionais de contabilidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O agronegócio é um dos segmentos econômicos mais relevante em âmbito nacional 

e internacional, apesar de sua importância para as economias locais e global, as normas de 

contabilidade aplicáveis a esse setor ainda se encontram retrógradas e incapazes de refletir suas 

particularidades (Athanasios et. al., 2010). Ademais, conforme destacado por Argilés e Slof 

(2001), Fischer e Marsh (2013) e Damian et. al. (2014) as normas contábeis e financeiras de 

mensuração, registro, evidenciação e divulgação aplicáveis a esse segmento não tem recebido 

a devida atenção por parte dos órgãos responsáveis por estabelecer essas diretrizes. 

 

Com o propósito de tornar o atual conjunto de normas internacionais de 

contabilidade aplicáveis a este setor mais aderente a sua realidade, bem como harmonizar os 

institutos vigente aos fins propostos pelo Comitê internacional de contabilidade, o objetivo da 

presente pesquisa foi buscar argumentos que justifiquem e fundamentem a mensuração, 

registro, evidenciação e divulgação de animais de produção de modo análogo ao admito por 

plantas produtivas. 

 

A realização do presente trabalho substanciou-se de uma metodologia qualitativa 

de pesquisa, substanciada do método lógico dedutivo. Esta caracterização se faz plausível uma 

vez que a presente pesquisa parte de uma ou várias proposições e/ou premissas e delas faz 

emergir uma conclusão por força puramente lógica. Além disto, a metodologia de pesquisa 

aplicada classifica-se como exploratório descritiva, uma vez que este trabalho buscou mapear 

e descrever as condições de manifestação das normas internacionais de contabilidade que tocam 

o tema de ativos biológicos portadores, no Brasil. 

 

Os resultados encontrados na presente pesquisa apresentam cinco argumentos que 

evidenciam a adoção de uma metodologia de registro contábil única a ser aplicada a todo o 

conjunto de ativos biológicos portadores, sendo assim categorizados aqueles ativos biológicos 

responsáveis por provir outros ativos biológicos ou produtos agrícolas comercializáveis. A base 

desta metodologia seria o IAS 16 - Property, Plant and Equipment, que atualmente delimita o 

registro e mensuração de ativos imobilizados e plantas portadoras. 

 

Dentre os argumentos que justificam e fundamentam a adoção de tratamento 

contábil aplicável ao conjunto de animais portadores análogo ao admitido por plantas 
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portadoras estão: a semelhança de natureza, função e fins econômicos e financeiros entre 

animais portadores e plantas portadoras; a semelhança de natureza, função e fins econômicos e 

financeiros entre animais portadores e ativos imobilizados; a subjetividade subjacente ao 

processo de mensuração a valor justo de animais portadores; a metodologia de reconhecimento 

de resultado não refletir adequadamente a atividade fim da companhia; o não atendimento da 

atual metodologia aos fins institucionalmente propostos pelas normas financeiras internacionais 

de contabilidade.  

 

Outrossim, os resultados encontrados demonstram que a metodologia com base no 

custo histórico acumulado harmonizaria a metodologia de registro contábil aplicável as 

entidades cuja atividade fim esteja vinculada animais portadores aos fins institucionalmente 

propostos para o conjunto de normas financeiras internacionais de contabilidade. Tal fato seria 

proporcionado em decorrência de um incremento na qualidade da informação contábil útil 

disponível, que através desta metodologia seria mais capaz de refletir e representar com 

fidedignidade as operações realizadas pelas organizações que operam no agronegócio. Logo, 

os resultados apresentados sugerem a necessidade de revisão por parte do IASB do escopo dos 

IAS 41 e 16 e da respectiva aplicação do conceito de mensuração a valor justo de animais 

portadores.  

 

Contudo, sugere-se a realização de estudos futuros a respeito de como seria 

aplicável o IAS 16 ao conjunto de ativos biológicos portadores, incorporando e explicitando 

suas respectivas formas de contabilizações em diversas circunstancias, situações e períodos. 

Ademais, em caso de oposição a metodologia e argumentos, nesta pesquisa propostos, sugere-

se que outras metodologias alternativas sejam pesquisadas e as divergências entre estas e a aqui 

elencada, sejam destacadas, propiciando o desenvolvimento continuo da ciência contábil 

aplicável ao agronegócio. 

  

Por fim, destaca-se que há, ainda, um grande caminho a percorrer no que tange a 

adequada normatização e respectiva adoção de formas de mensuração, registro, evidenciação e 

divulgação de informações contábeis que incorporem as peculiaridades latentes do 

agronegócio. Apenas com aliança de esforços do meio acadêmico e do mercado, a ciência 

contábil pode vir a tornar-se uma forma eficaz de avaliação de desempenho econômico, 

financeiro e social de entidades e gestores, insumo essencial para a tomada de decisões 
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econômico-financeiras e instrumento de accountability eficiente de qualquer gestor de recursos 

perante a sociedade, como pontuado por Iudícibus, Martins e Carvalho (2005). 

 



41 
 

6. REFERÊNCIAS  

 

ARGILÉS, Josep M.; GARCIA-BLANDON, Josep; MONLLAU, Teresa. Fair Value versus 

Historial Cost-Based Valuation for Biological Assets: Predictabillity of Financial Information. 

Revista de Contabilidad – Spanish Accounting Review, v. 14, n. 2, p. 87-113, 2011 

 

ARGILÉS, Josep M.; SLOF, Eric J. New opportunities for farm accounting. The European 

Accounting Review, v. 10, n. 2, p. 361-383, 2001. 

 

ARYANTO, Yohanes H. Theoretical Failure of IAS 41: Agriculture. 2011. Disponível em: 

http://ssrn.com/abstract=1808413. Acesso realizado no dia 26/12/2017 as 14:13. 

 

ATHANASIOS, Vazakidis; STERGIOS, Athianos, LASKARIDOU, Ekaterini C. The 

Importance of Information through Accounting Practice in Agricultural Sector-European Data 

Network. Journal of Social Sciences, v. 8, n. 2, p. 221-228, 2010. 

 

BAKER TILLY. Comment Letter to Exposure Draft: Agriculture: Bearer Plants, proposed 

amendments to IAS 16 and IAS 41. Londres, 2013. 

 

BDO. Comment Letter to Exposure Draft: Agriculture: Bearer Plants, proposed amendments to 

IAS 16 and IAS 41. Londres, 2013. 

 

CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; Da SILVA, Roberto. Metodologia Científica. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

DAMIAN, Maria I.; MÃNOIU, Sorana M.; BONACI, Carmen G.; STROUHAL. Jirí. Bearer 

plants: Stakeholder’s view on the appropriate measurement model. Accounting and 

Management Information Systems, v. 13, nº 4, p. 719-738, 2014. 

 

DELLOITE. Comment Letter to Exposure Draft: Agriculture: Bearer Plants, proposed 

amendments to IAS 16 and IAS 41. Londres, 2013. 

 

ELAD, Charles. Fair vale accpunting in the agricultural sector: Some implications for 

international accounting hamonization. European Accounting Review, v. 13, nº 4, p. 621-642, 

2004. 

 

ELAD, Charles; HERBOHN, Kathleen F. Implementing Fair Value Accounting in the 

Agricultural Sector: The UK, Australia and France. The Institute of Chartered Accountants. 

Escócia, 2011. 

 

FISCHER, Mary; MARSH, Treba. Biological Asset: Financial Recognition and Reporting 

Using US ans International Accounting Guidance. Journal of Accounting and Finance, v. 13, 

n. 2, p. 57-74, 2013. 

 

HENDRIKSEN, Eldon S.; VAN BREDA, Michael F. Teoria da Contabilidade, 1ª ed., 9ª reimpr. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

 



42 
 

INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES. Comment 

Letter to Exposure Draft: Agriculture: Bearer Plants, proposed amendments to IAS 16 and IAS 

41. Londres, 2013. 

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. Conceptual Framework.for 

Financial Reporting. Londres, 2011. 

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. Exposure Draft Agriculture: 

Bearere Plants, proposed amendments to IAS 16 and IAS 41. Londres, 2013. 

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. International Accounting 

Standard 2 – Inventories. Londres, 2003. 

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. International Accounting 

Standard 16 – Property, Plant and Equipment. Londres, 2014. 

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. International Accounting 

Standard 36 – Impairment of Assets. Londres, 2013. 

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. International Accounting 

Standard 41 – Agriculture. Londres, 2014. 

 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD. International Financial 

Reporting Standard 13 – Fair Value Measurement. Londres, 2013. 

 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOUNDATION. Pocket 

Guide to IFRS Standards – the global financial reporting language. Londres, 2017. 

 

INTERNATIONAL ORGANISATION OF SECURITIES COMISSIONS. Comment Letter to 

Exposure Draft: Agriculture: Bearer Plants, proposed amendments to IAS 16 and IAS 41. 

Espanha, 2013. 

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; CARVALHO, LUIZ N. G. Contabilidade: 

Aspectos Relevantes da Epopéia de sua Evoulução. Revista de Contabilidade Financeira, v. 19, 

n. 38, p. 7-19, 2005. 

 

LEFTER, Viorel, ROMAN, Aureliana G. IAS 41 – Agriculture: Fair Value Accounting. 

Theoretical and Applied Economics Review, v. 5, p. 15-22, 2007. 

 

MARCONI, Marina A.; Lakatos, Eva M. Técnicas de Pesquisa, 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 

2013. 

 

MAZARS. Comment Letter to Exposure Draft: Agriculture: Bearer Plants, proposed 

amendments to IAS 16 and IAS 41. França, 2013. 

 

NEW ZEALAND INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS. Comment Letter to 

Exposure Draft: Agriculture: Bearer Plants, proposed amendments to IAS 16 and IAS 41. Nova 

Zelândia, 2013. 

 



43 
 

SEVERINO, Antonio J. Metodologia do Trabalho Científico, 23ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 

2013. 

 

WORLD BANK GROUP. Enabling the Business of Agriculture 2017. Washington, 2017. 

 

WORLD BANK National Accounts Data; OECD Nataional Accounts Data File. Disponível 

em: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS. Acesso realizado no dia 

28/12/2017 as 12:59. 

 


