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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é abordar os principais conceitos e as formas de 

mensuração dos ativos biológicos dando ênfase em especial ao setor de criação de 

equinos em um haras da região de Campinas. A pesquisa iniciou na coleta de 

informações de livros, artigos e demais pronunciamentos emitidos pelo CPC – 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis que serviram de embasamento para 

desenvolvimento do assunto. Na segunda etapa a pesquisa de campo foi utilizada 

com o objetivo de extrair dados e informações de custeio em uma propriedade de 

criação e doma de equinos na cidade de Santo Antônio de Posse interior de São 

Paulo e após toda esta captação foi efetuado a análise e interpretação de dados e 

demonstrado através de ferramenta Microsoft Excel.  As palavras mais utilizadas em 

todo material levantado foram: Ativos Biológicos, Valor justo (Fair value), CPC29, 

contabilidade, mensuração. Conclui-se nesta pesquisa que o método de 

mensuração de custo ainda é o único utilizado na propriedade pesquisada e não o 

método de valor justo de mercados diminuídos dos gastos estimados para venda 

deste ativo. 

 Palavras-chave: Ativos Biológicos; valor justo; CPC 29.  

Linha Temática: Pesquisa e Ensino da Contabilidade de custo. 

 

INTRODUÇÃO 

Agronegócio são todas as atividades existentes desde a produção e 

distribuição utilizados na atividade produtiva. 

O Brasil é reconhecido mundialmente como uma potência do Agronegócio. E nos 

últimos anos este segmento vem sendo considerado importante para a retomada da 

economia nacional, já que o mesmo representa 21% do PIB (Produto Interno Bruto) 

do pais e é responsável por metade das exportações, tendo saldo positivo da 

balança comercial brasileira.  

 Segundo o ministério da agricultura, nos últimos anos, poucos países tiverem um 

crescimento tão expressivo no comércio do agronegócio quanto o Brasil, um dos 

segmentos que vem se destacando  e contribuindo favoravelmente para este 

crescimento é a Equinocultura. 



De acordo com o ministério da Agricultura (MAPA) o Brasil possui cerca de 5,8 

milhões de cavalos e classificado como maior rebanho na América Latina e o quarto 

mundial, perdendo somente para China e México. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho consiste em qualificar e quantificar a mensuração do 

ativo biológico entre valor justo de mercado e valor de custo nas demonstrações 

financeiras das empresas do ramo do agronegócio. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa classificada em documental e bibliográfica para conhecimento das 

diversas teorias já produzidas e disponíveis e segundo “Gil (2008) Os estudos de 

campo procuram muito mais o aprofundamento das questões propostas”. 

Para a seleção dos diversos artigos utilizados foi utilizado palavras chaves: Ativo 

biológico, mensuração, valor justo, agronegócio, CPC 29, IAS 41. Já para a coleta 

de dados foi efetuada visita a uma propriedade rural da região de Campinas 

dedicada à criação e doma de equinos para levantamento de dados em relação à 

mensuração de custos das atividades desenvolvidas. 

DESENVOLVIMENTO 

Após o levantamento dos dados e utilizando o embasamento teórico o 

desenvolvimento da análise foi executada através de planilhas eletrônicas Microsoft 

Excel onde os resultados foram demonstrados em relação à mensuração a valor 

justo de mercado e valor de custo dos ativos biológicos. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa constatou que o método de mensuração a valor justo de mercado 

apresentado na CPC 29 não é utilizado na propriedade pesquisada, mesmo 

considerando que seria o valor mais próximo da veracidade de valores dos ativos 

biológicos entre as diversas fases de sua transformação biológica. 



Na busca dos resultados foram respeitadas todas as diversas etapas para 

reconhecimento desta mensuração: 

 Preço do ativo em mercado ativo; 

 Referência de preços em transações recentes; 

 Preços de mercado para ativos similares; 

 Valor presente de fluxos de caixas futuros. 
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