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VALUE RELEVANCE DOS ATIVOS BIOLÓGICOS ALINHADO A SUA FORMA DE 
CONTRIBUIÇÃO PARA FLUXOS DE CAIXA DAS EMPRESAS 

 
Resumo 
O International Accounting Standards Board (IASB) e estudos acadêmicos (HUFFMAN, 2013; 
MACHADO, 2016) observam a capacidade da utilização da informação contábil depende da 
sua contribuição para os fluxos de caixa futuros.  O estudo tem o objetivo de investigar se ativos 
biológicos que contribuem diretamente para os fluxos de caixa das empresas produzem 
informações contábeis mais relevante para o mercado acionário do que os ativos biológicos que 
contribuem indiretamente para os fluxos de caixa das empresa.  Adicionalmente, o estudo 
analisa o impacto na relevância informacional dos ativos biológicos após a revisão da IAS 41 - 
Agriculture em 2014. Foram analisadas as companhias brasileiras listadas na B3 que 
mantinham saldo de ativos biológicos em algum dos trimestres no período de 2010 a 2017, 
sendo utilizado o modelo de value relevance baseado em Ohlson (1995) e Collins, Maydew, e 
Weiss (1997). Os resultados apontaram que os ativos biológicos que contribuem diretamente 
para o fluxos de caixa das empresas produzem informações mais relevantes para explicar o 
preço das ações. Os achados ainda indicam evidências que os ativos biológicos exercem maior 
influência sobre os preços das ações após a revisão da norma. Esse estudo contribui para a 
análise do conteúdo informacional dos ativos biológicos para o mercado acionário brasileiro e 
evidências sobre o alinhamento da base de mensuração e a forma de contribuição para os fluxos 
de caixa. 
 
Palavras-chave: Value Relevance; Base de Mensuração; Ativos Biológicos 
 
Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os ativos contribuem para a geração de valor através de negociação direta no mercado 
(in-exchange assets) ou na combinação de outros ativos (in-use assets) que está relacionado ao 
modelo de negócio da empresa. Os ativos negociáveis diretamente no mercado são ativos que 
produzem fluxos de caixa diretamente e mensurados a valor justo (BOTOSAN; HUFFMAN, 
2014; HUFFMAN, 2013; IASB, 2018; ICAEW, 2010; LITTLETON, 1935; MACHADO, 
2016; NISSIM; PENMAN, 2008; PENMAN, 2007).  Os ativos utilizados na combinação com 
outros ativos são ativos que produzem fluxos de caixa indiretamente e mensurados a custo 
histórico (BOTOSAN; HUFFMAN, 2014; HUFFMAN, 2013; IASB, 2018; ICAEW, 2010; 
LITTLETON, 1935; MACHADO, 2016; NISSIM; PENMAN, 2008; PENMAN, 2007).  

A base de mensuração é o reflexo de como o gestor planeja que o ativo contribua para 
a geração de fluxos de caixa da empresa. Desta forma, um mesmo ativo mantido por empresas 
que possuem diferentes modelos de negócios, deveriam ter formas de mensuração distintas para 
refletir a maneira que o ativo contribui para os fluxos de caixa da empresa (HUFFMAN, 2013; 
MACHADO, 2016). Caso haja a adoção de uma mesma base de mensuração, desconsiderando 
a forma de contribuição dos ativos para os fluxos de caixa, promove-se uma redução na 
comparabilidade (IASB, 2018). 

O International Accounting Standards Board (IASB) destaca que na seleção de uma 
base de mensuração, a entidade deve considerar a forma em que o ativo ou passivo contribui 
para os fluxos de caixa, mas prevalecendo a base de mensuração estabelecida na norma contábil 
independente da forma de contribuição para os fluxos de caixa (IASB, 2018).  O CPC 38 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração é uma norma contábil que permite a 
seleção da base de mensuração dos ativos e dos passivos conforme a forma contribuição para 
os fluxos de caixa da empresa.   

O Comitê de Pronunciamento Técnico  elaborou o CPC 29 – Ativo Biológico e Produto 
Agrícola é uma norma contábil inflexível em relação a base de mensuração e a forma de 
contribuição dos ativos biológicos para os fluxos de caixa da empresa.  A norma exige a adoção 
da base de mensuração de valor justo para todos os ativos biológicos (CPC, 2009). Exceto na 
ausência de confiabilidade no processo de mensuração, esses ativos devem ser mensurados a 
custo histórico (CPC, 2009).  O IASB justifica que esses ativos são mensurados a valor justo 
devido a relação direta entre os efeitos da transformação biológica e os benefícios econômicos 
futuros para a empresa, que não são obtidos no momento da venda (IASB, 2017a).  

Um dos pontos de destaque na adoção do valor justo dos ativos biológicos é a 
inflexibilidade no processo de mensuração, os ativos biológicos podem contribuir de maneiras 
distintas para os fluxos de caixa das empresas. Existem alguns ativos biológicos que são 
produzidos e utilizados pelas empresas como insumo no processo produtivo, assim a 
informação contábil fornecida pelo valor justo pode ser incompleta, já que a valorização do 
ativo não ocorre na negociação direta ao mercado (BOTOSAN; HUFFMAN, 2014; 
HUFFMAN, 2013; MACHADO, 2016; PENMAN, 2007). 

Por exemplo, supõe se que duas empresas possuem o ativo biológico animal bovino. O 
propósito de uma empresa é a revenda do animal no mercado, nessa empresa o ativo biológico 
contribui de forma direta para o fluxo de caixa. A finalidade da outra empresa é a produção de 
derivados de carne para a comercialização, o ativo biológico produz fluxo de caixa de forma 
indireta pela combinação de outros ativos. Perante a norma, ambas empresas mensuram o ativo 
biológico pelo valor justo, independente da forma que o ativo biológico contribua para os fluxos 
de caixa da empresa. 
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Em 2014, houve a revisão da International Accounting Standard (IAS) 41 – Agriculture 

equivalente no Brasil ao CPC 29 – Ativo Biológico e Produto. A revisão abrangia o processo 
de mensuração de um grupo de ativos biológicos, as plantas portadoras. Portanto, foi alterado 
o escopo de abrangência das plantas portadoras, passando a serem contempladas pela IAS 16 – 
Property, Plant and Equipment (no Brasil convertida no CPC 27 – Ativo Imobilizado), assim 
esses ativos são mensurados pela base de mensuração a custo histórico (IASB 2017a; 2017b). 
Uma possível explicação para essa alteração é a similaridade na forma de contribuição para 
fluxos de caixa das empresas das plantas portadoras e dos ativos imobilizados.  

Desta forma, as informações concedidas a partir de uma base de mensuração devem ser 
úteis para os usuários das demonstrações financeiras, gerando informações contábeis relevantes 
e representando com fidedignidade o fato contábil (IASB, 2018). A utilidade da informação na 
perspectiva da base de mensuração é afetada pelas características e a forma de contribuição dos 
ativos ou passivos para os fluxos de caixa da empresa (IASB, 2018). Portanto se a informação 
contábil-financeira apresenta inconsistência na mensuração, as demonstrações contábeis não 
fornecem informações úteis para os usuários na tomada de decisões. 

Os estudos de value relevance fornecem insights sobre a utilização de informações 
contábeis pelos usuários no processo de tomada de decisão sobre os investimentos nas empresas 
(BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001; BARTH; LI; MCCLURE, 2017; SCOTT, 2015). A 
informação contábil detém valor relevante se houver uma associação nos valores do mercado 
acionário e, portanto as informações contábeis são úteis para os usuários (BARTH; BEAVER; 
LANDSMAN, 2001).   

Desta maneira, considerando a forma de contribuição dos ativos biológicos nos fluxos 
de caixa das empresas e a relevância da informação contábil para os investidores. O presente 
estudo tem o objetivo de responder seguinte questão: Existe distinção na relevância das 
informações contábeis dos ativos biológicos para o mercado acionário conforme a forma de 
contribuição para os fluxos de caixa das empresas? 

Este estudo pretende investigar se os ativos biológicos que contribuem diretamente para 
os fluxos de caixa das empresas produzem informações contábeis mais relevante para o 
mercado acionário do que os ativos biológicos que contribuem indiretamente para os fluxos de 
caixa das empresas. Ainda sobre a ótica de mensuração, o estudo objetiva analisar a relevância 
dos ativos biológicos para o mercado acionário após a revisão da IAS 41 - Agriculture em 2014. 
Para alcançar os objetivos do estudo analisou as empresas listadas na B3 que possuíam ativos 
biológicos nas demonstrações financeiras em alguns dos trimestres dos anos de 2010 a 2017. 

O presente estudo se justifica pelo vínculo entre os modelos de negócios e a seleção da 
base de mensuração dos ativos discutido na revisão da Estrutura Conceitual dos Relatórios 
Financeiros (IASB, 2018) e, portanto impactando a relevância da informação contábil. O estudo 
contribui sobre a análise do conteúdo informacional dos ativos biológicos para o mercado 
acionário brasileiro.  

Na literatura, os estudos se concentram no value relevance do valor justo dos ativos 
biológicos e as evidências não são unânimes sobre a utilidade das informações contábeis dos 
ativos biológicos. Os estudos de Gonçalves, Lopes e Craig (2017), Huffman (2013), Martins, 
Machado e Callado (2014), Silva Filho, Martins e Machado (2013) e Silva Filho, Machado e 
Machado (2013) sustentam que os ativos biológicos são relevantes para os usuários. Já os 
estudos de He, Wright e Evans (2018), Holtz e Almeida (2013), Klann, Leite e Brighenti (2017) 
e Martins, Almeida e Jesus (2008) não encontraram que as informações dos ativos biológicos 
são úteis para os usuários. 

Outra contribuição desse estudo é no processo de mensuração contábil, sob a ótica do 
alinhamento da base de mensuração dos ativos e a forma de contribuição para os fluxos de caixa 
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direcionado pelo modelo de negócio da empresa, como pressuposto pelo IASB (2018) na 
Estrutura Conceitual dos Relatórios Financeiros. Os estudos de Huffman (2013) e Machado 
(2016) apresentam evidências que os usuários consideram a forma de contribuição para os 
fluxos de caixa das empresa dos ativos biológicos no processo de tomada de decisão. Assim, os 
ativos biológicos que contribuem diretamente para os fluxos de caixa das empresa são mais 
úteis para os usuários. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 A Relevância das Bases de Mensuração e os Modelos de Negócios 

 

A Estrutura Conceitual dos Relatórios Financeiros descreve que a informação contábil-
financeira deve atender as duas características qualitativas fundamentais: a relevância e a 
representação fidedigna para serem úteis para os usuários (IASB, 2018). Assim, os estudos de 
value relevance permitem a operacionalização dessas duas características e, ampliando o 
conhecimento sobre a relevância e representação fidedigna dos valores contábeis nos valores 
patrimoniais (BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001). 

Os estudos de value relevance analisam os aspectos relacionados ao conteúdo 
informacional das demonstrações contábeis para o mercado de capitais (SCOTT, 2015). O valor 
contábil é considerado relevante se houver uma associação significante com os valores do 
mercado de capitais (BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001). Os estudos de Ball e Brown 
(1968) e Beaver (1968) são considerados os seminais no tema de value relevance ao investigar 
a associação entre as informações contábeis e o mercado de capitais (KOTHARI, 2001; 
SCOTT, 2015; TARCA, 2018).  

 Holthausen e Watts (2001) categorizam os estudos de value relevance em associações:  
incremental, relativa e marginal. Considerando essa categorização, o presente estudo está 
fundamentado na associação incremental e na associação relativa. Os estudos de associação 
relativa comparam a associação entre os valores de mercado e valores contábeis, o valor 
contábil que apresentar maior R² das regressões é dito como mais relevante para o valor de 
mercado (HOLTHAUSEN; WATTS, 2001). Os estudos de associação incremental investigam 
se os valores contábeis são relevante para o mercado de ações pelo coeficiente estimado na 
regressão, devendo ser diferente de zero (HOLTHAUSEN; WATTS, 2001).   

A relevância da informação contábil-financeira está diretamente relacionada com a base 
de mensuração aplicada nos ativos e passivos (IASB, 2018;). Alguns ativos e passivos 
produzem fluxos de caixa diretamente e, portanto são negociados diretamente no mercado e o 
valor justo fornece informações mais relevantes para os usuários (BOTOSAN; HUFFMAN, 
2014; IASB, 2018; ICAEW, 2010; NISSIM; PENMAN, 2008; PENMAN, 2007). Caso os 
ativos e passivos produzem fluxos de caixa indiretamente, isto é, pela combinação entre ativos 
ou passivos para a agregação de valor na empresa, o custo histórico fornece informações mais 
relevantes para os usuários (BOTOSAN; HUFFMAN, 2014; IASB, 2018; ICAEW, 2010; 
NISSIM; PENMAN, 2008; PENMAN, 2007). 

Botosan e Huffman (2014) acrescentam que o modelo de negócio permite identificar a 
forma de contribuição dos ativos e passivos para o valor da empresa e, portanto o modelo de 
negócios e a base de mensuração dos ativos e passivos fornecem informações contábeis-
financeiras persistentes para a previsão de fluxos de caixa das empresas. Nesse sentido, o IASB 
emprega essa relação entre a base de mensuração e o modelo de negócio no CPC 38 – 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.  
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Em contradição ao CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, 
o CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola não considera no processo de mensuração dos 
ativos biológicos como os fluxos de caixa são produzidos. A norma determina que a 
mensuração dos ativos biológicos seja a valor justo (CPC, 2009). Com exceção quando há falta 
de confiabilidade no processo de mensuração, os ativos passam a ser mensurados a custo 
histórico (CPC, 2009). O valor justo como base para mensuração permite que o valores dos 
ativos biológicos estejam em sintonia com a sua transformação biológica, que provocam 
mudanças qualitativas e quantitativas nos ativos, e assim informando os seus benefícios futuros 
para entidade (CPC, 2009). 

Existem diversos debates sobre a aplicação do valor justo para ativos biológicos, um 
deles é a existência de empresas que produzem e utilizam os ativos biológicos como insumo de 
produção na sua atividade operacional (MACHADO, 2016). Sob a ótica do IASB, essa 
inconsistência no processo de mensuração pode impactar a utilização das informações 
contábeis-financeiras dos ativos biológicos para os usuários (IASB, 2018). Existem estudos 
(HUFFMAN, 2013; MARTINS; ALMEIDA; JESUS, 2008; MACHADO, 2016) que fornecem 
evidências sobre a relação entre a mensuração dos ativos biológicos e os modelos de negócios 
das empresas.  

Os autores Martins, Almeida e Jesus (2008) analisaram o valor justo dos ativos 
biológicos são relevantes para o mercado acionário. O estudou investigou 45 empresas que 
negociavam ações na bolsa dos países europeus e que seguiam as seguintes características: 
adotavam as normas do IASB e os seus produtos agrícolas não eram processados para 
comercialização. Os autores concluíram que os ativos biológicos mensurados a valor justo e 
com exposição direta ao mercado não apresentam relevância para o mercado acionário europeu.  

Huffman (2013) baseado em Botosan e Huffman (2014) desenvolveu um estudo que 
analisou a relevância da informação contábil-financeira dos ativos biológicos conforme a 
mensuração dos ativos e o seu uso no modelo de negócio. A amostra foi composta por 185 
empresas de diferentes países entre os anos de 1999 a 2012. O estudo apresentou evidências 
que os ativos biológicos mensurados de forma consistente com a sua contribuição para os fluxos 
de caixa das empresas são relevantes para o mercado acionário.   

Machado (2016) discutiu quais e como os fatores internos e externos presente 
no contexto social das empresas contribuem para que a informação contábil atinja o objetivo de 
stewardship. A metodologia adotada foram entrevistas com 11 empresas e a análise dos dados 
foram estruturada em três categorias: modelo de mensuração, uso da informação e processo de 
mudança. Os achados indicam que somente as empresas de silvicultura, em que o ativo 
biológico é produto final e administrado por fundos de investimento, que as informações dos 
valores justos dos ativos biológicos são utilizados para fins de stewardship.  

Assim, baseado na literatura anterior, elabora-se a seguinte hipótese: 
Hipótese 1: Os ativos biológicos que contribuem diretamente para os fluxos de caixa da 

empresa apresentam informações mais relevantes no preço do mercado acionário do que os 
ativos biológicos que contribuem indiretamente para os fluxos de caixa da empresa. 

Hipótese 2:  Os ativos biológicos que contribuem diretamente para os fluxos de caixa 
são incrementalmente mais relevantes no preço do mercado acionário.  
 
2.2 O Impacto da Alteração do CPC 29 – Ativo Biológico na Relevância da Informação 

Contábil 
 

A Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG), com destaque a Malaysian 

Accounting Stantards Board (MASB) e o IASB’s Emerging Economies Group (EEG) iniciaram 
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o debate sobre a não flexibilidade da mensuração a valor justo da IAS 41 – Agriculture. Eles 
promoveram uma iniciativa para a alteração da IAS 41 – Agriculture em relação as plantas 
portadoras e que esses ativos biológicos fossem abrangidas pela IAS 16 – Property, Plant and 

Equipment (IASB, 2017a; 2017b). 
As plantas portadoras são plantas vivas utilizadas na produção ou no fornecimento de 

produtos agrícolas e cultivada para produzir frutos por mais de um período (CPC, 2009). Esses 
ativos não sofrem significantes transformações biológicas após o período de maturação e não 
são cultivadas com o objetivo de venda e detém valor residual no final da sua vida útil 
insignificante e, portanto apresentam características similares aos ativos imobilizados (IASB, 
2017a; 2017b). 

Em 2013, o IASB emitiu o Exposure Draft ED2013/8 com o propósito de receber 
comentários sobre a alteração da IAS 41 - Agriculture em relação as plantas portadoras 
(IASPLUS, 2014). Em 2014, o IASB efetuou as alterações na IAS 41 - Agriculture e na IAS 
16– Property, Plant and Equipment, modificando o processo de mensuração contábil das 
plantas portadoras. As plantas portadoras passaram a ser abrangidas pela IAS 16 - Property, 

Plant and Equipment e mensuradas pelo custo histórico (IASPLUS, 2014). A revisão da norma 
entrou em vigência a partir de 2016 e possibilitando a adoção antecipada pelas empresas.  

Anteriormente, a alteração do IAS 41 - Agriculture, diversos estudos foram 
desenvolvidos sobre a relevância da informação contábil dos ativos biológicos no âmbito 
nacional e internacional. Os autores Holtz e Almeida (2013) verificaram a relevância do 
conteúdo informacional presente nos ativos biológicos e nos produtos agrícolas. A amostra 
compreendeu as empresas listadas na B3 que continham ativos biológicos nas demonstrações 
financeiras nos anos de 2010 e 2011. Os resultados não apresentaram que os ativos biológicos 
mensurados a valor justo são relevantes para o mercado acionário brasileiro. 

O estudo de Silva Filho, Machado e Machado (2013) propôs comparar a relevância da 
mensuração a custo histórico e a valor justo dos ativos biológicos.  Os autores consideraram as 
empresas listadas na B3 com saldo de ativos biológicos nas demonstrações contábeis nos anos 
de 2008 e 2009. As evidências apresentaram que os ativos biológicos mensurados a custo 
histórico e a valor justo são relevantes para o mercado acionário, contudo existe maior poder 
explicativo do preço da ação quando os ativos biológicos são mensurados a custo histórico. 

Os autores Silva Filho, Martins e Machado (2013) analisaram o impacto da adoção do 
valor justo para os ativos biológicos na perspectiva do value relevance e do patrimônio líquido. 
A amostra do estudo foi composta pelas empresas listadas na B3 que possuíam ativos biológicos 
nas demonstrações contábeis nos anos de 2008 e 2009. Os resultados apontaram que a 
mensuração a valor justo dos ativos biológicos impactou significativamente o patrimônio 
líquido das empresas. No aspecto do value relevance, os ativos biológicos mensurados a valor 
justo e a custo histórico são relevantes para o mercado acionário brasileiro. 

O estudo de Martins, Machado e Callado (2014) analisou se as informações contábeis 
referentes aos ativos biológicos mensurados a valor justo possuem value relevance e 
apresentam evidências de representação fidedigna. Os autores consideraram as empresas 
listadas na B3 que apresentavam ativos biológicos nas demonstrações financeiras no período 
do último trimestre de 2010 a o primeiro trimestre de 2012. Os resultados apontaram que as 
informações a valor justo dos ativos biológicos são relevantes para o mercado acionário 
brasileiro.  

Os autores Gonçalves, Lopes e Craig (2017) investigaram se os valores justos do ativos 
biológicos são relevantes após a promulgação da IAS 41 – Agriculture. A amostra foi composta 
por 132 empresas de 27 países nos anos de 2011 a 2013. Os resultados indicaram que os valores 
justos dos ativos biológicos são relevantes para o mercado acionário. Outra achado do estudo 
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foi que o nível de divulgação interfere na relevância das informações dos ativos biológicos para 
o mercado acionário e, portanto quanto maior o nível de divulgação maior a relevância das 
informações para o mercado acionário.  

O estudo de Klann, Leite e Brighenti (2017) analisou o efeito do reconhecimento dos 
ativos biológicos nos preços das ações das empresas. Os autores consideraram as empresas 
listadas na B3 que possuíam ativos biológicos nas demonstrações financeiras nos trimestres dos 
anos de 2010 a 2013. Os resultados apontaram que os ativos biológicos, patrimônio líquido e 
lucro por ação não são relevantes para o mercado acionário, tanto para os preços das ações do 
período de três meses ou seis meses do fechamento do trimestre. 

Os autores de He, Wright e Evans (2018) buscaram evidências do poder de previsão do 
valor justo dos ativos biológicos na determinação dos benefícios econômicos futuros. O estudo 
considerou as empresas listadas na bolsa da Austrália que detinham ativos biológicos nas 
demonstrações financeiras nos anos de 2001 a 2012 e efetuaram testes de previsão dos fluxos 
de caixa operacionais. As evidências indicam que o valor justo dos ativos biológicos não 
contém poder de previsão para os fluxos de caixa operacionais das empresas.  

De maneira sucinta, os estudos de Gonçalves, Lopes e Craig (2017), Martins, Machado 
e Callado (2014), Silva Filho, Machado e Machado (2013) e Silva Filho, Martins, e Machado 
(2013b) apontaram que os ativos biológicos fornecem informações relevantes para o mercado 
acionário. Os autores Holtz e Almeida (2013) e Klann, Leite e Brighenti (2017) não 
encontraram evidências que os ativos biológicos forneçam informações contábeis relevantes 
para o mercado acionário. Os autores He, Wright e Evans (2018) concluíram que o valor justo 
dos ativos biológicos não são relevantes para a previsão incremental dos fluxos de caixa 
operacionais. 

Desta maneira, baseada na literatura anterior, elabora as seguintes hipóteses: 
Hipótese 3: Os ativos biológico são mais relevantes no preço do mercado acionário após 

a revisão da IAS 41 – Agriculture.  
Hipótese 4: Os ativos biológicos que contribuem diretamente para os fluxos de caixa 

são incrementalmente mais relevantes no preço do mercado acionário após a revisão da IAS 41 
– Agriculture. 

 
3 Metodologia 
 

3.1 Amostra 
 

 Para o alcance do objetivo proposto, considerou as 37 companhias brasileiras listadas 
na B3 que possuíam saldo de ativos biológicos em pelo menos um trimestre entre os anos de 
2010 e 2017. A categorização dos ativos biológicos pela forma de contribuição dos fluxos de 
caixa foram relacionados com o modelo de negócio da empresa, por meio da análise de 
conteúdo das Demonstrações Financeiras e do Formulário de Referência. Nas Demonstrações 
Financeiras identificaram quais eram os ativos biológicos e a sua forma de utilização pela 
empresa. No Formulário de Referência, identificou a atividade operacional da empresa, pelo 
item 7 – Atividades do Emissor.  

Assim, partindo do universo de 37 empresas, houve a exclusão de 03 empresas. A João 
Fortes e a Equatorial foram excluídas porque as informações sobre ativos biológicos presente 
na base de dados e na Demonstrações Financeiras se contradiziam. A Random Participações foi 
excluída, pelo fato de não identificar os ativos biológicos mantidos pela empresa. Portanto, não 
possibilitando a classificação dos ativos biológicos conforme a geração de fluxos de caixa. 

Desta forma, o estudo foi formado por três amostras:  
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 Amostra 1 são os dados no período de 2010 a 2017 relacionado a Hipótese 1 e 2. Essa 
amostra foi classificada conforme a contribuição dos ativos biológicos para os fluxos de 
caixa das empresas, relacionada a Hipótese 1. A amostra completa não há segregação 
conforme a contribuição dos ativos biológicos para os fluxos de caixa das empresas, 
relacionada a Hipótese 2. 

 Amostra 2 são os dados do período de 2010 a 2014 relacionado a Hipótese 3 e 4. 
 Amostra 3 são os dados do período de 2016 e 2017 relacionado a Hipótese 3 e 4. 

Para investigar o objetivo relacionado com a revisão da IAS 41 - Agriculture em 2014 
e com vigência em 2016, excluiu os trimestres de 2015 para evitar o enviesamento da estimação 
do modelo. A revisão da norma permitia a adoção anterior a vigência da norma revisada pelas 
empresas.  

Houve o tratamento das observações das três amostras. A Tabela 1 apresenta a aplicação 
das etapas de aplicadas nas amostras do estudo. 

 
Tabela 1. Tratamento dos dadas da amostras 

Etapas 

Amostra 1 
Amostra 

3 
Amostra 4 

Amostra Insumo 
Amostra 
Mercado 

Amostra 
Completa  

Dados Dados Dados Dados Dados 
Observações amostra original 458 240 698 435 175 
(-) Exclusão de missings 53 84 137 92 31 
(-) Exclusão de PL negativo 37 5 42 26 7 
(-) Exclusão dos outliers  29 50 86 74 25 
Observações amostra final  339 101 433 243 112 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O tratamento dos dados foi composto pelas seguintes etapas: (1) exclusão dos missings, 

foram excluídas as observações que tinham faltando algum dos dados das variáveis dos 
modelos; (2) exclusão das observações em que a variável valor patrimonial por ação reduzido 
do ativo biológico por ação apresentava negativo. Posteriormente, a aplicação das etapas 1 e 2, 
houve o tratamento dos outliers conforme o método de Hadi (1992). 
 
3.1 Modelos Empíricos  
 

Os modelos de estimação da relação entre os preços das ações e valores contábeis foram 
adaptados do modelo original de Ohlson (1995) e dos estudos de Collins, Maydew e Weiss 
(1997). O modelo 1 testa a associação entre os valores patrimoniais excluindo os valores dos 
ativos biológicos, o lucro líquido e o valor dos ativos biológicos. Esse modelo foi testado em 
todas as amostras. 

 ,� =  � +  � � , + � � , + �  +  ��  (1) 
Sendo que para cada empresa i no trimestre t, 

 ,  – preço da ação um mês após a divulgação do relatório. 
 � ,  - valor do patrimônio líquido por ação menos o valor dos ativos biológicos por ação. 
 ,   - valor dos ativos biológicos por ação. 
 � ,   - lucro por ação. 

O modelo 2 inclui a interação entre o valor dos ativos biológicos que contribuem de forma 
direta para os fluxos de caixa. Esse modelo foi testada somente nas amostras 2 e 3. 
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 ,� =  � +  � � , + � � , + �  +  �  ( � ∗ , ) +  �� (2) 
Sendo que para cada empresa i no trimestre t, 

 � - variável dummy, assumindo 0 se as observações do ativos biológicos contribuem 
de forma indireta para os fluxos de caixa e assumindo 1 se as observações dos ativos 
biológicos contribuem diretamente para os fluxos de caixa. 

 � ∗ ,  -  interação para examinar se os valores dos ativos biológicos são 
incrementalmente mais relevante quando contribuem diretamente para os fluxos de caixa. 

Os dados foram obtidos por meio da base de dados da Economática® em dezembro de 
2018. Para o preço das ações foi considerado a cotação de um mês após a publicação das 
demonstrações financeiras. Na ausência do preço das ações considerou o dia anterior mais 
próximo que houve negociação no mercado de ações, limitando esse intervalo a uma semana. 
A data de publicação das demonstrações financeiras foram obtidas na base de dados Thonsom 
Reuters®. Quando não estava disponível o dado na base de dados, a data de publicação foi 
obtida no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os modelos foram estimados 
através do software Stata13 ®. 

 
 

4 RESULTADOS 
 

4.1 Estatística Descritiva 
 
A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva dos dados no período de 2010 a 2017 

segregados conforme a contribuição para os fluxos de caixa da empresa.  
 

Tabela 2.Estatística Descritiva da amostra no período de 2010 a 2017 

Ativo Biológico que contribuem indiretamente para os fluxos de caixa  
Variáveis Média Desvio Padrão Mínimo  Máximo 
P 12,63 10,13 1,18 50,02 
PL 7,79 6,24 0,24 27,30 
LPA 0,32 0,34 0,00 1,76 
AB 2,29 2,01 0,00 7,95 
Nº de Observações 327 327 327 327 

Ativo Biológico que contribuem diretamente para os fluxos de caixa  
Variáveis Média Desvio Padrão Mínimo  Máximo 
P 10,38 6,99 0,17 35,71 
PL 12,48 6,24 0,01 24,90 
LPA 0,31 0,32 0,00 1,41 
AB 1,70 1,70 0,01 6,43 
Nº de Observações 106 106 106 106 

Ativo Biológico - Amostra Completa 
Variáveis Média Desvio Padrão Mínimo  Máximo 
P 12,08 9,50 0,17 50,02 
PL 8,94 6,55 0,01 27,30 
LPA 0,31 0,33 0,00 1,76 
AB 2,15 1,95 0,00 7,95 
Nº de Observações 433 433 433 433 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota. P- preço da ação um mês após a divulgação do relatório; PL - valor do patrimônio líquido por ação menos o 
valor dos ativos biológicos por ação; LPA – valor do lucro por ação; AB – valor do ativo biológico por ação. 
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Os resultados demonstram uma menor variação em relação à média de todas as variáveis 

das empresas que negociam os ativos biológicos diretamente no mercado. Esses achados 
corroboram com o estudo Huffman (2013), as variáveis Lucro por Ação (LPA), Ativo Biológico 
por Ação (AB) e Patrimônio Líquido por Ação excluindo Ativo Biológico por Ação (PL) 
apresentam o mesmo desempenho em relação ao desvio padrão (variação sobre a média). As 
variáveis LPA e AB tiveram desempenho similar em relação à média. A variável Preço da Ação 
(P) é a única que não apresentou similaridade com o estudo de Huffman (2013).  

As evidências indicam que as variáveis o P e o LPA apresentam a maior e a menor média, 
respectivamente. Esse resultado é similar com os estudos de Silva Filho, Machado, e Machado 
(2013) e Klann, Leite e Brighenti (2017) em relação à média da variável LPA. Corrobora com 
os estudos de Gonçalves, Lopes e Craig (2017) e Holtz e Almeida (2013) em relação à média 
das variáveis LPA e P. Já em relação ao desvio padrão, a variável LPA apresenta menor 
variação e as variáveis P e PL apresentam maior variação, coincidindo com os achados de Holtz 
e Almeida (2013), Klann, Leite e Brighenti (2017) e Silva Filho, Machado e Machado (2013).  

 
4.2 Análise das regressões dos dados 

 
A Tabela 3 apresenta os resultados das regressões dos dados conforme os ativos 

biológicos contribuem para os fluxos de caixa da empresa. 
 

Tabela 3.Resultados da regressão dos dados em painel da amostra conforme a classificação dos ativos biológicos 
pela forma de contribuição para os fluxos de caixa no período de 2010 a 2017 ,� =  � +  � � , +  � � , + �  + �� 

Variáveis 
Ativos Biológicos- Insumo Ativos Biológicos - Mercado 

Coeficiente Erro Padrão Coeficiente Erro Padrão 
PL 0,75 0,44 0,74*** 0,96 
LPA 3,28** 1,32 0,92 0,59 
AB 1,02 1,24 0,77** 0,33 
Constante 11,14***  2,61 -1,56  1,59 
R² within 0,05 0,32 
R² between 0,04 0,96 
R² overall 0,10 0,79 
Prob > F 0,06 0,00 

Teste LM Breusch-Pagan (Estatística) 1.918,65 16,86 
P-valor (LM Breusch-Pagan) 0,00 0,00 
Teste F de Chow (Estatística) 55,70 4,12 
P-valor (F de Chow) 0,00 0,00 
Teste Hausman (Estatística) 8,29 2,01 
P-valor (Hausman) 0,04 0,57 
Número de observações 339 101 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota. P- preço da ação um mês após a divulgação do relatório; PL - valor do patrimônio líquido por ação menos o 
valor dos ativos biológicos por ação; LPA – valor do lucro por ação; AB – valor do ativo biológico por ação. Os 
*, ** e *** representam o nível de significância das variáveis a 0,1, 0,05 e 0,01, respectivamente.  Na estimação 
dos modelos utilizou o comando para controlar a heteroscedasticidade. 

 
Analisando os R² dos modelos, as evidências indicam que o poder explicativo dos preço 

das ações são melhores explicados pelo modelo dos ativos biológicos que produzem fluxos de 
caixa diretamente para a empresa (comercialização direta no mercado) em relação aos ativos 
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biológicos que contribuem para os fluxos de caixa da empresa indiretamente (insumo no 
processo de produção). 

No modelo que considera os ativos biológicos que contribuem indiretamente para os 
fluxos de caixa da empresa, os preços das ações são explicados cerca de 4% pelas variáveis. A 
variável LPA é estatisticamente significante e contribui positivamente para o preço das ações. 
Uma possível explicação é que algum desses ativos biológicos não apresentem mercado ativo, 
como por exemplo, as plantas portadoras (o período do modelo contempla o reconhecimento 
das plantas portadoras nos ativos biológicos) e, portanto os valores justos dos ativos são 
estimados com uso de técnicas com a presença de insumos subjetivos. 

No modelo dos ativos biológicos que contribuem diretamente para os fluxos de caixa 
das empresas, os preços das ações são explicados cerca de 96% pelas variáveis. As variáveis 
PL e AB são estatisticamente significante e ambas contribuem positivamente para o preço das 
ações. Desta forma, os achados apontam que os ativos biológicos que contribuem diretamente 
para os fluxos de caixa das empresas apresentam value relevance para o mercado acionário. 
Assim, as informações dos ativos biológicos são úteis para os usuários das demonstrações 
financeiras, quando esses ativos são negociados diretamente no mercado, corroborando com os 
achados de Huffman (2013) e Machado (2016) e, opondo aos resultados de Martins, Almeida 
e Jesus (2008).  

Portanto, conclui-se que os ativos biológicos que contribuem diretamente fluxos de 
caixa da empresa fornecem informações contábeis-financeiras relevantes para o mercado 
acionário, não rejeitando a hipótese 1. Essas evidências robustece que o processo de 
mensuração contábil deve vincular a maneira que os ativos geram benefícios econômicos para 
as entidades (LITTLETON, 1935). 

A Tabela 4 apresenta os resultados das regressões dos dados para os ativos biológicos 
no período de 2010 a 2017. 

 
Tabela 4.  Resultados da regressão dos dados em painel no período de 2010 a 2017 ,� =  � +  � � , +  � � , + �  + �� ,� =  � +  � � , +  � � , + �  + �  ( � ∗ , ) +  ��  

Variáveis Modelo 1 Erro Padrão Modelo 2 Erro Padrão 
PL 0,04 0,36 0,04 0,38 

LPA 3,53** 1,56 3,54** 1,56 
AB 0,67 0,62 0,71 1,03 

CONS*AB - - -0,11 1,19 
Constante 9,13*** 2,67 9,12*** 2,64 
R² within 0,07 0,07 

R² between 0,21 0,21 
R² overall 0,25 0,25 
Prob > F 0,01 0,00 

Teste LM Breusch-Pagan (Estatística) 1.180,08 1.110,39 
P-valor (LM Breusch-Pagan) 0,00 0,00 
Teste F de Chow (Estatística) 44,59 42,83 

P-valor (F de Chow) 0,00 0,00 
Teste Hausman (Estatística) 15,06 10,17 

P-valor (Hausman) 0,00 0,04 
Número de Observações 433 433 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota. P- preço da ação um mês após a divulgação do relatório; PL - valor do patrimônio líquido por ação menos o 
valor dos ativos biológicos por ação; LPA – valor do lucro por ação; AB – valor do ativo biológico por ação; 
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CONS*AB - interação para examinar se o valor do ativo biológico é incrementalmente mais relevante quando 
apresenta exposição direta no mercado. Os *, ** e *** representam o nível de significância das variáveis a 0,1, 
0,05 e 0,01, respectivamente.  Na estimação dos modelos utilizou o comando para controlar a heteroscedasticidade. 

 
Os resultados demonstram que os ativos biológicos não são estatisticamente significante 

para o mercado acionário no período de 2010 a 2017, corroborando com os estudos de He, 
Wright e Evans (2018), Holtz e Almeida (2013) e Klann, Leite e Brighenti (2017). As 
evidências também demonstram que os ativos biológicos que contribuem diretamente para os 
fluxos de caixa não são incrementalmente relevante para o mercado de ações, assim rejeitando 
a hipótese 2. 

 A variável LPA é estatisticamente significante e contribui positivamente para o preço 
da ação em ambos os modelos. A justificativa para esses resultados são similares a apresentada 
nos estudos de Klann, Leite e Brighenti (2017), a presença de estimativas de valores justos nos 
ativos biológicos e, portanto tornando mais difícil a verificação pelos usuários das 
demonstrações financeiras. 

A Tabela 5 apresenta os resultados das regressões dos dados para os ativos biológicos 
no período de 2010 a 2014.  

 
Tabela 5. Resultados da regressão dos dados em painel no período de 2010 a 2014 ,� =  � +  � � , +  � � , + �  +  �  ( � ∗ , ) + �� (1) ,� =  � +  � � , +  � � , + �  +  �� (2) 

Variáveis Modelo 1 Erro Padrão Modelo 2 
Erro 

Padrão 
PL 0,06 0,25 0,07 0,29 

LPA -1,31 0,78 -1,29 0,85 
AB 0,47 0,49 0,43 0,85 

CONS*AB - - 0,11 1,01 
Constante 8,95*** 2,00 8,93*** 2,05 
R² within 0,02 0,02 

R² between 0,26 0,29 
R² overall 0,27 0,28 
Prob > F 0,42 0,00 

Teste LM Breusch-Pagan (Estatística) 312,19 317,38 
P-valor (LM Breusch-Pagan) 0,00 0,00 
Teste F de Chow (Estatística) 33,86 33,01 

P-valor (F de Chow) 0,00 0,00 
Teste Hausman (Estatística) 13,98 17,48 

P-valor (Hausman) 0,00 0,00 
Número de Observações 243 243 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota. P- preço da ação um mês após a divulgação do relatório; PL - valor do patrimônio líquido por ação menos o 
valor dos ativos biológicos por ação; LPA – valor do lucro por ação; AB – valor do ativo biológico por ação; 
CONS*AB - interação para examinar se o valor do ativo biológico é incrementalmente mais relevante quando 
apresenta exposição direta no mercado. Os *, ** e *** representam o nível de significância das variáveis a 0,1, 
0,05 e 0,01, respectivamente.  Na estimação dos modelos utilizou o comando para controlar a heteroscedasticidade. 

 
Os resultados dos modelos do período de 2010 a 2014 coincidem com os achados dos 

modelos do período de 2010 a 2017. Portanto, conclui-se que os ativos biológicos não são 
relevantes para o mercado de ações. Desta forma, as evidências indicam que nenhuma variável 
explicativa é estatisticamente significante para explicar o preço das ações. 
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A Tabela 6 apresenta os resultados das regressões dos dados para os ativos biológicos 
no período de 2016 e 2017. 

 
Tabela 6. Resultados da regressão dos dados em painel no período de 2016 e 2017 ,� =  � +  � � , +  � � , + �  +  �  ( � ∗ , ) + �� (1) ,� =  � +  � � , +  � � , + �  +  �� (2) 

Variáveis Modelo 1 Erro Padrão Modelo 2 Erro Padrão 
(VPA - AB) 2,56*** 0,66 2,57*** 0,66 
LPA 3,25 2,00 3,29 2,03 
AB 2,56*** 0,72 2,82*** 0,81 
CONS*AB  - - -0,41 0,43 
Constante -15,42** 6,45 -15,80** 6,62 
R² within 0,39 0,39 
R² between 0,32 0,33 
R² overall 0,24 0,24 
Prob>F 0,00 0,00 
Teste LM Breusch-Pagan (Estatística) 92,71 95,27 
P-valor (LM Breusch-Pagan) 0,00 0,00 
Teste F de Chow (Estatística) 20,01 19,80 
P-valor (F de Chow) 0,00 0,00 
Teste Hausman (Estatística) 23,68 25,66 
P-valor (Hausman) 0,00 0,00 
Número de Observações 112 112 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota. P- preço da ação um mês após a divulgação do relatório; PL - valor do patrimônio líquido por ação menos o 
valor dos ativos biológicos por ação; LPA – valor do lucro por ação; AB – valor do ativo biológico por ação; 
CONS*AB - interação para examinar se o valor do ativo biológico é incrementalmente mais relevante quando 
apresenta exposição direta no mercado. Os *, ** e *** representam o nível de significância das variáveis a 0,1, 
0,05 e 0,01, respectivamente.  Na estimação dos modelos utilizou o comando para controlar a heteroscedasticidade. 

 
Os resultados apontam que as variáveis AB e PL fornecem informações relevantes para 

o mercado acionário, sendo estatisticamente significante e contribuindo positivamente para 
determinação do preço das ações. Esses resultados indicam que existe uma maior contribuição 
dos ativos biológicos para o preço das ações no Modelo 2. Como a variável do ativo biológico 
é relevante para o mercado acionário, não rejeita a hipótese 3. Comparando os resultados dos 
modelos desse estudo, nota-se que houve um aumento na apropriação dos ativos biológicos nos 
preços das ações após a revisão da IAS 41 – Agriculture.  

Em nenhum dos modelos, a variável de interação dos ativos biológicos que contribuem 
diretamente para os fluxos de caixa das empresas apresentou significância, portanto rejeita-se 
a hipótese 4. A explicação para essas evidências são que os usuários do mercado acionário não 
atribuem valor nos preços das ações considerando o fato dos ativos biológicos serem o produto 
final do modelo de negócio e, portanto no período em que os ativos biológicos são relevantes 
para o mercado, os usuários não fazem a distinção pela forma de contribuição para os fluxos de 
caixa das empresas. 

Os resultados permitem concluir que a iniciativa da Asian-Oceanian Standard-Setters 

Group (AOSSG) sobre a inflexibilidade no processo de mensuração dos ativos biológicos, em 
que as plantas portadoras fossem mensuradas pelo custo histórico devido a sua similaridade 
com os ativos imobilizados. Analisando sob a ótica dos fluxos de caixa, as plantas portadoras e 
os ativos imobilizados contribuem indiretamente para os fluxo de caixa. Desta maneira, a 
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iniciativa promoveu que as informações contábeis-financeiras dos ativos biológicos tornassem 
mais úteis para os usuários. 

 
5 CONCLUSÃO 
 

A literatura relata que a base de mensuração e a forma de contribuição do ativo para os 
fluxos de caixa das empresas influência na relevância da informação contábil-financeira para 
os usuários das demonstrações financeiras. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi verificar a 
relevância da informação contábil dos ativos biológicos considerando a sua forma de 
contribuição para os fluxos de caixa das empresas e o impacto na relevância das informações 
com a revisão da IAS 41 - Agriculture em 2014, alcançado por meio da estatística descritiva e 
regressões de dados em painel. 

Os resultados apontam que os ativos biológicos que produzem fluxos de caixa 
diretamente e, portanto são produtos finais dos modelos de negócios das empresas são mais 
relevantes que os ativos biológicos que contribuem indiretamente para os fluxos de caixa e são 
considerados insumo de produção. Essas evidências são apoiadas com os achados de Huffman 
(2013) e Machado (2016).  

A revisão da IAS 41 - Agriculture pode ser considerada um indicio do IASB em 
consideração a forma de contribuição dos ativos biológicos para os fluxos de caixa das 
empresas. A eliminação as plantas portadoras do escopo da norma e passando a ser abrangida 
pela IAS 16 – Property, Plant and Equipment e, portando mensuradas a custo histórico. A 
justificativa dos normatizadores para a alteração da norma é que as plantas portadoras são 
similares aos ativos imobilizado e, portanto geram fluxos de caixa para as empresas na 
combinação de outros ativos.  

As evidências indicam que as informações geradas pelos ativos biológicos são mais 
relevantes para o mercado acionário após a revisão da norma. Uma explicação para essas 
evidências são a exclusão dos ativos biológicos que estavam sendo mensurados de forma 
inadequada e, consequentemente interferia na capacidade dos usuários em considerar as 
informações contábeis-financeiras dos ativos biológicos. 

Desta maneira, os resultados permitem concluir que o mercado acionário brasileiro 
começou a utilizar as informações contábeis-financeiras dos ativos biológicos nas tomadas de 
decisões. Contudo, o mercado não distingue após a revisão da norma os ativos biológicos pela 
forma de contribuição para os fluxos de caixa das empresas, portanto, um ativo biológico usado 
de maneiras distintas pela empresa (negociação direta no mercado ou no processo produtivo), 
contribui na mesma forma para os preços das ações das empresas.  

Esses achados apoiam a literatura sobre a mensuração contábil que sugere que a base de 
mensuração esteja relacionada com a forma que os ativos contribuem para os fluxos de caixa 
das empresas (BOTOSAN; HUFFMAN, 2014; IASB, 2018; ICAEW, 2010; LITTLETON, 
1935; NISSIM; PENMAN, 2008; PENMAN, 2007). Amparando esse apoio pelas evidências 
de que os usuários não consideravam as informações dos ativos biológicos devido a presença 
das plantas portadoras e o alto poder explicativo dos preços das ações quando considerado 
apenas os ativos biológicos que produzem fluxos de caixa diretamente para a empresa. 

  O presente estudo contribui com insights para literatura de value relevance de ativos 
biológicos e mensuração contábil, principalmente sob o enfoque de que algumas normas 
contábeis não conciliam as bases de mensuração com os modelos de negócios das empresas. 
Existem controversas nas mensurações exigidas em algumas normas contábeis e a Estrutura 
Conceitual que foi revisada em 2018.  

O CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola é uma dessas normas que apresenta 
essa contradição. A inflexibilidade na mensuração contábil, determinando a base de 
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mensuração valor justo para todos os ativos biológicos e, portanto desconsiderando o modelo 
de negócio das empresas. Os resultados desse estudo pode contribuir para a comunidade 
epistêmica, que são fundamentais para o processo das alterações das normas contábeis, 
analisando as formas de contribuição dos ativos biológicos para os fluxos de caixa das empresas 
e a mensuração exigida na norma para esses ativos. 

As limitações desta pesquisa concentrou-se pela falta de dados dos preços das ações das 
empresas e a escassez de companhias brasileiras de capital aberto que apresentam ativos 
biológicos nas demonstrações financeiras. Além disso, a dificuldade de análise temporal dos 
dados, os ativos biológicos foram reconhecidos no Brasil em 2010. Essas limitações não 
impediram que o objetivo do estudo fosse alcançado.  

Não deve generalizar as evidências encontradas por ser de uma amostra especifica 
selecionada conforme os critérios apresentados na metodologia. Para estudos futuros, sugere a 
ampliação da amostra intra-países para maior robustez dos resultados e a investigação de value 

relevance das informações contábeis-financeiras direcionada para a base de mensuração dos 
ativos e passivos conforme as contribuições para os fluxos de caixa. 
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