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RESUMO 

 

O conceito de valor justo na agricultura, introduzido com a adoção das normas CPC 

29 e IAS 41, entre 2009 e 2010, estabeleceu uma nova forma de mensurar e 

contabilizar os ativos biológicos. A mensuração dos ativos biológicos passa a ser 

feita, também, pelo meio do valor presente dos fluxos de caixa que o ativo gerará 

durante sua vida. Através deste novo panorama, o presente trabalho tem como 

objetivo principal propor uma metodologia que permita mensurar o valor justo de 

qualquer de ativo biológico, aliando conceitos econômicos e agronômicos. Assim, 

para compor a proposta metodológica do cálculo do valor justo dos ativos biológicos, 

buscou-se ajustar alguns parâmetros da composição do fluxo de caixa descontado 

para que o método consiga aferir a situação da planta ou do animal a ser avaliado 

no local onde eles se encontram. Além dos ajustes propostos no fluxo de caixa, uma 

avaliação das condições agronômicas dos ativos biológicos foi recomendada, como 

parte integrante da metodologia de avaliação proposta. Posteriormente, como alvo 

secundário, testou-se empiricamente a metodologia proposta (em exceção a parte 

agronômica) com uma avaliação da lavoura de soja. 

 

Palavras Chaves: ativo biológico, fluxo de caixa descontado, valor justo, IAS 41 e 

CPC 29. 

 



 

ABSTRACT 

 

The ideia of fair value in agriculture, introduced with the adoption of the CPC 29 and 

IAS 41 standards, between 2009 and 2010, established a new way of measuring and 

accounting for biological assets. The measurement of biological assets shall be 

made, likewise, by the present value of cash flows that the asset will generate during 

its lifetime. Through this new panorama, this paper aims to propose a methodology to 

measure the fair value of any biological asset, combining economic and agronomic 

concepts. Therefore, to compose the proposed methodology of calculation of fair 

value of biological asset, we attempted to adjust some parameters of the discounted 

cash flow method wherefore the method can measure the condition of the plant or 

animal to be evaluated at the place where they found. In addition to the proposed 

adjustments on discounted cash flow method, an evaluation of agronomic conditions 

of biological assets was recommended as part of the proposed evaluation 

methodology. Later, as a secondary aim, was to test empirically the proposed 

methodology (except in the agronomic part) with an assessment of the soybean crop. 

 

Keywords: biological assets, discounted cash flow, fair value, IAS 41 and CPC 29. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A lei número 11.638 de 28 de dezembro de 2007, alterou as leis 6.404 e 

6.385, de dezembro de 1976, conhecidas como lei das Sociedades por Ações, 

provocando mudanças no sistema contábil brasileiro. 

Em termos gerais, a nova lei 11.638, promulga que as empresas 

apresentem seus balaços patrimoniais (BP), demonstrativos de resultados de 

exercício (DRE) e demais demonstrações financeiras (DF) de acordo com normas 

internacionais de contabilidade: International Financial Reporting Standards (IFRS). 

A IFRS, conjuntamente, com a International Accounting Standards Board 

(IASB) divulgam normas internacionais, conhecidas como International Accounting 

Standards (IAS). Existem normas contábeis internacionais para os mais diversos 

propósitos e fins. O Anexo A lista as principais normas IFRS e IAS. 

Da mesma forma que IFRS e IASB fazem a emissão das normas 

internacionais, no Brasil, este papel cabe ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC) com propósito de convergência internacional das normas contábeis 

brasileiras. 

A tradução e entendimento das normas internacionais são realizados 

pelos pronunciamentos do CPC, de forma a aproximar as principais características 

observadas das IFRS e IAS. A priori, existe, no mínimo, um pronunciamento CPC 

para cada norma internacional. Os pronunciamentos contábeis CPC e seu paralelo 

com as normas internacionais encontram-se descrito no Anexo B. 

Há ainda outras normas internacionais como, por exemplo, as emitidas 

pela Financial Accounting Standards Board (FASB) e pela International Standards of 

Accounting and Reporting (ISAR), porém todas elas se remetem ao IFRS. 

Embora existam normas internacionais que visam à padronização dos 

relatórios contábeis e demonstrações financeiras, cada país adota sua própria 

norma. As normas individuais de cada país originaram os Generally Accepted 

Accounting Principles (GAAP).  

Empresas brasileiras reportam seus BPs e DFs nos Princípios Gerais 

Geralmente Aceitos no Brasil (Brazil Generally Accepted Accounting Principles – BR-

GAAP), embora, algumas adotam outras normativas como a United States Generally 

Accepted Accounting Principles (US-GAAP). A primeira é utilizada para empresas 



20 

 

 

instaladas no território nacional de capital aberto ou fechado para atender a 

legislação nacional vigente. Os demais relatórios GAAP, como o US-GAAP, são 

usados para atender propósitos específicos, como por exemplo, solicitação da 

matriz. 

Com a entrada em vigor da lei 11.638, empresas que adotam BR-GAAP 

devem se ajustar as normativas internacionais de IFRS. Dentre a adoção do IFRS 

para empresas brasileiras está na adequação da valoração dos ativos biológicos a 

valor justo (fair value). Antes da adoção do IFRS, em 2010 (ano limite para 

adequação), os ativos biológicos eram contabilizados pelo seu valor histórico ou pelo 

custo incorrido na formação. Esta alteração é dada pelos pronunciamentos CPC 29 

e IAS 41. 

O CPC 29 (2009) define o ativo biológico como “um animal e/ou uma 

planta, vivos” (CPC 29, 2009, p.3), bem como a versão em inglês do IAS 41. Estes 

pronunciamentos exemplificam os ativos biológicos, o produto agrícola provindo 

deste ativo e os produtos processados após a colheita, conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Exemplos de ativos biológicos, produto agrícola e produtos resultantes do processamento 

depois da colheita 

Ativos biológicos Produto agrícola 
Produtos resultantes do processamento 
após a colheita 

Carneiros Lã Fio, tapete 

Árvores de uma plantação Madeira Madeira serrada, celulose 

Plantas 

Algodão Fio de algodão, roupa 

Cana colhida Açúcar, álcool 

Café Café limpo em grão, moído, torrado 

Gado de leite Leite Queijo 

Porcos Carcaça Salsicha, presunto 

Arbustos Folhas Chá, tabaco 

Videiras Uva Vinho 

Árvores frutíferas Fruta colhida Fruta processada 

Fonte: CPC 29, 2009, p.2. 

 

Assim, empresas pertencentes ao agronegócio brasileiro tendem a 

apresentar o ativo biológico em sua contabilidade, onde sua mensuração a valor 

justo pode ocorrer por diferentes métodos. 

Sendo um dos primeiros elos da cadeia do agronegócio, a plantação ou 

criação agropecuária é responsável pelo abastecimento da cadeia como um todo, 
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movimentando a indústria, seja ela ligada direta ou indiretamente à atividade de 

campo, conforme observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema simplificado do agronegócio com destaque para os ativos 
biológicos no elo agricultura. 
Fonte: adaptado de Marino, 2014. 

 

Com o agronegócio brasileiro tornando-se um dos pilares da economia do 

país, a contabilização dos ativos biológicos deve se tornar referência para os demais 

países (IFRS, 2009). 

Sendo o Brasil um país produtor e exportador de commodities agrícolas, a 

adoção do CPC 29 e IAS 4 é aguardada em razão do impacto sobre as 

demonstrações financeiras das empresas brasileiras (KPMG, 2010, p.4). Para a 

empresa de auditoria e consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC), “o Brasil será a 

referência mundial neste tema, principalmente pela relevância do agronegócio 

brasileiro” (PWC, 2010, p.16). 

Para Rech (2011), estudos para se mensurar o valor justo dos ativos 

biológicos tiveram seu início a partir da publicação do IAS 41 no inicio do século XXI. 

Rech e Pereira (2012) relatam que poucos estudos tem abordado o conceito de 

valor justo na atividade agropecuária no Brasil. 

Existe uma carência de estudos que fomentem a discussão do tema. 

Souza et al. (2013) encontrou 24 estudos nacionais e internacionais, de 2006 até 

2011, conforme demonstrado no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

Insumos
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Fontes Investigadas Quantidade 

Congressos Nacionais 11 trabalhos 

Revistas Nacionais 3 trabalhos 

Dissertações/Teses Nacionais 2 trabalhos 

Revistas internacionais 6 trabalhos 

Dissertações/Teses 

Internacionais 

2 trabalhos 

Quadro 1. Estudo de trabalhos sobre ativos biológicos e produtos agrícolas 
Fonte: Souza et al., 2013, p.108. 

 

Portanto, o tema de avaliação de ativos biológicos é justificado pela 

importância que o agronegócio tem para o país e pela escassez de estudos 

nacionais e internacionais referentes a esse tema. 

Através do enfoque dado pela lei 11.638 e as normativas IAS 41 e CPC 

29 a contabilização do ativo biológico se torna obrigatória, levando as empresas a 

avaliarem suas plantas e animais vivos. 

Pelas normas (CPC 29 e IAS 41), o ativo biológico é mensurado pelo seu 

valor justo. O CPC 46 (2012) define como valor justo o preço de venda pelo qual um 

ativo ou passivo seria pago em uma transação entre os participantes do mercado em 

uma determinada data de mensuração. 

Pelo IAS 41 (2001), a valoração do ativo biológico é considerada ao longo 

da sua vida, ou seja, desde o nascimento até a morte do ser vivo em questão, além 

de todos os fatos presentes durante este intervalo de tempo. 

De acordo com o IFRS Journal (2009), para o cálculo do valor justo do 

ativo biológico é necessária uma avaliação técnica e econômica que podem ser 

realizadas por diferentes metodologias, conforme explicita: 

 

 

O valor justo é obtido com base na cotação já disponível no mercado. No 
caso de não existir um mercado para o produto, a norma prevê que a 
determinação de seu valor seja realizada pela estimativa de transações 
recentes ou pelo valor de mercado para ativos similares. Se no momento de 
a empresa encerrar seu balanço contábil a planta – por exemplo cana ou 
eucalipto – estiver no meio de seu ciclo de crescimento, o preço será 
ajustado até a data final esperada para o desenvolvimento e descontado a 
valor presente [...] ajuste é feito pela transformação ocorrida, que é 
calculada por laudos técnicos ou expectativas de fluxos de caixa futuros [...] 
em geral esses bens biológicos crescem ou engordam com o tempo, 
espera-se variação constante na avaliação.  (IFRS Journal, 2009, p. 7). 
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Quando o ativo biológico não puder ser mensurado a mercado, dada a 

ausência de um mercado ativo para este tipo de ativo, o CPC 29 permite outros 

métodos de avaliação. A sugestão seria a utilização do fluxo de caixa descontado 

para determinar o valor justo no local e condições atuais (FIPECAFI, 2012, p. 190). 

Nota-se, através das instruções das normativas CPC 29 e IAS 41, que a 

avaliação do ativo biológico converge para metodologias que tem como base 

cotações de um mercado ativo ou, vinculados a técnicas de avaliações consagradas 

como, por exemplo, o fluxo de caixa descontado. 

Desta maneira, levantam-se possibilidades de avaliações por diferentes 

métodos, sendo que há momentos oportunos para utilização destes métodos, cada 

qual com sua vantagem, desvantagem e parcela de incerteza. 

O objetivo principal dessa dissertação é propor uma nova metodologia de 

avaliação técnica e econômica do valor justo para ativos biológicos, com base na 

metodologia de avaliação de empresas, conhecida como Discounted Cash Flow 

(DCF) ou Fluxo de Caixa Descontado (FCD), de forma a aprimorar as avaliações de 

plantações e criações. 

Através desta proposta metodológica, pretende-se criar uma forma 

genérica de cálculo que poderá ser aplicada em várias situações e para vários seres 

vivos. Dada à inexistência de um método próprio de avaliação dos ativos biológicos, 

deseja-se detalhar as etapas de cálculo e premissas que devem ser observados. 

Como objetivo específico dessa dissertação, será apresentado um 

resultado prático do objetivo principal, ilustrando passo-a-passo a metodologia 

proposta através da avaliação de um ativo biológico. Paralelamente, através da 

exemplificação prática, poderá se comparar o resultado obtido com o resultado atual 

presente no balanço da companhia. 

Dessa forma, a presente dissertação está estruturada em seis grupos 

principais de forma independente, com subdivisões adequadas a cada tópico 

explorado. 

Neste primeiro capítulo, houve a apresentação do tema, da justificativa, 

do problema de pesquisa e dos objetivos. Na segunda parte, revisão de literatura, 

será dedicada a fornecer um panorama geral sobre o tema a ser discorrido ao longo 

da dissertação. A terceira parte fomentará o objetivo do trabalho com o arcabouço 

teórico, observando o modelo de FCD e bases agronômicas. 
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A quarta parte, será dedicada à elaboração e estruturação da metodologia 

proposta para avaliação dos ativos biológicos. Enquanto a quinta parte, é voltada 

para a aplicação prática da metodologia proposta no capítulo anterior e comparação 

dos resultados obtidos com os atuais. 

Finalizando o trabalho, a sexta e última parte, é destinada para as 

considerações finais e recomendação de uso da metodologia proposta. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura está dividida em quatro seções que visam 

compreender o universo dos ativos biológicos e sua avaliação a valor justo. 

A primeira seção retoma um ramo da contabilidade para o meio agrícola: 

a contabilidade rural. Nela se comentará brevemente a contabilidade em empresas 

agrícolas e onde o ativo biológico se insere. 

A segunda parte focará na norma “CPC 29 Ativo Biológico e Produto 

Agrícola” e os estudos que já foram realizados, apontando as características do ativo 

biológico perante a norma de contabilidade. Posteriormente, a terceira parte, 

explorará o ativo biológico, visando fornecer uma caracterização deste tipo de ativo 

presente na literatura atual. 

A quarta e última parte da revisão será dedicada, em termos gerais, aos 

métodos usuais utilizados para mensurar o valor justo de plantas e animais, entre 

eles estarão contempladas a abordagem de custo, a abordagem de mercado e a 

abordagem de renda.  

 

 

2.1. Contabilidade rural 

 

Com grande campo de atuação, a contabilidade tem metodologia 

concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar fenômenos que 

afetam situações patrimoniais, financeiras e econômicas das empresas (IUDÍCIBUS 

et al., 2008, p.21). 

Considerada como a “linguagem dos negócios”, a contabilidade é capaz 

de auxiliar a tomada de decisão e é considerada como um sistema de informação 

destinado a prover dados para tal fim (MARION, 2005, p.25). 

A contabilidade pode ser estudada de forma geral ou de forma específica. 

Quando tratada de forma específica a contabilidade é denominada de acordo com o 

ramo estudado. Assim surgem as formas de contabilidade agrícola, aplicada a 
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empresas agrícolas; contabilidade rural, para empresas rurais1; e contabilidade 

agropecuária, para empresas de pecuária (MARION, 1990, p.21). 

Faria, Montovani e Marques (2010) concluem que a contabilidade rural é 

importante para o agronegócio, porque fornece informações sobre a empresa sob 

diferentes aspectos, porém ainda é pouco utilizada. 

Partilhando da mesma opinião, Crepaldi (2006) cita a contabilidade rural 

como um dos principais sistemas de controle em empresas rurais, possibilitando 

inferir a situação atual da empresa. Fabra, Quintana e Paiva (2006), destacam a 

importância da contabilidade rural para o país, pois a economia brasileira está 

baseada na agricultura e pecuária. 

Já Callado e Callado (1999), citam a contabilidade rural como uma 

ferramenta administrativa pouco utilizada, principalmente por sua dificuldade de 

interpretação e baixo retorno prático. 

Esta dissertação abordará um item relacionado à contabilidade, em 

especial, a contabilidade rural: ativo biológico. De forma abrangente, Stickney e Weil 

(2001) descrevem a estrutura de um balanço patrimonial de acordo com o Quadro 2. 

 

Balanço Patrimonial 

Ativos Passivos 

- Circulante - Circulante 

- Não circulante - Não circulante 

▫ Ativo biológico  

 Patrimônio líquido 

- Ações / Capital social 

- Ágio na subscrição de ações 

- Lucros e prejuízos acumulados 

Quadro 2. Estrutura do balanço patrimonial com destaque para o ativo biológico. 
Fonte: adaptado de Stickney e Weil, 2001, pp.74-77. 

 

Portanto, dentro do contexto apresentado por esses autores, a 

contabilidade rural, onde os ativos biológicos estão inseridos, se torna importante 

para as empresas que possuem alguma atividade ligada a agricultura e pecuária no 

Brasil, fornecendo informações sobre a situação econômica da companhia. 

 
1
 Define-se empresa rural como sendo “aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo através 

do cultivo da terra, criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas” 
(MARION, 1999, p.20). 
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2.2. CPC 29 (IAS 41) 

 

A promulgação da lei 11.638 introduziu a adoção das normas contábeis 

internacionais de IFRS no Brasil. Antunes e Penteado (2007) comentam que a 

adoção das normas internacionais está ligada à globalização e ao aumento das 

relações comerciais entre os países. Além disso, as normas internacionais de 

contabilidade se associam à atração de investimentos pela necessidade de 

informações contábeis comparáveis. 

Especificamente para plantas e animais vivos, Bartůňková e Semerád 

(2013) citam que as normas que seguem IFRS são utilizadas para aplicar e 

uniformizar a valoração do ativo biológico e da produção agrícola. Ainda, o IAS 41, 

possibilita a mensuração durante as transformações biológicas ocorridas. 

Para citar a importância da norma que regula o ativo biológico, em uma 

análise com 60 empresas presentes no Ibovespa, oito delas estão sujeitas a 

aplicação da norma CPC 29 (FIPECAFI, 2012, p.188), conforme a Tabela 2. 

Segundo a publicação, pelas análises dos balanços das empresas listadas, a média 

de ativos biológico na representação do total de ativos atinge 7,35%. 

 

Tabela 2. Participação do ativo biológico no total de ativos 

Empresa Ativo Biológico / Ativo Total (%) 

BRF-Brasil Foods 5,1% 

Cosan 8,3% 

Duratex 16,1% 

Ecodiesel (Vanguarda Agro) 2,0% 

Fibria 2,6% 

JBS 0,4% 

Klabin 21,3% 

Marfrig 3,0% 

Fonte: FIPECAFI, 2012, p.188. 

 

Pelas análises de Cadelca et al. (2011), das empresas do setor de açúcar 

e álcool listados na BMF&Bovespa, apenas duas apresentaram ativos biológicos 

mensurados de acordo com as normas CPC 29 e IAS 41, para os demonstrativos 

findos no ano base de 2010. Já Costa (2013) identificou 28 empresas de capital 

aberto (entre os anos de 2010 e 2011) impactadas pela norma CPC 29. 
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Em especial, o IAS 41 foi à primeira norma voltada ao setor primário da 

economia que trata especificamente da atividade agropecuária, conforme relato de 

Faria, Silva e Santos (2013), introduzindo e padronizando, na contabilidade 

internacional, as demonstrações financeiras para a atividade agropecuária. 

Nos estudos de Rech (2006) e Rech e Pereira (2012), os autores trazem 

uma cronologia, ilustrado na Figura 2, em que comentam como a norma 

internacional IAS 41 foi editada e aprovada, em mais de 15 anos, até o início da 

adoção no Brasil. 

 

 

Figura 2. Linha do tempo para elaboração e aprovação da norma IAS 41 e CPC 29 
Fonte: elaboração própria. 
Nota: informações de Rech e Pereira, 2012, pp.133-135. 

 

A partir do ano de 2010, Holtz e Almeida (2013) constatam novos estudos 

sobre o ativo biológico, motivados pela obrigatoriedade da aplicação da norma CPC 

29 no ano corrente. Os autores citam 8 estudos relevantes sobre a aplicação e 

adoção das normas CPC 29 e IAS 41 nas empresas. 

Paralelamente, Souza et al. (2013) também realizou uma pesquisa sobre 

artigos que tratam do ativo biológico em um período de 2006 até 2011. Foram 

encontrados 25 trabalhos publicados, sendo 6 a nível internacional e 19 de nível 

nacional. 

1994
International Accounting Stamdards Comittee

(IASC)

Instauração do Comitê de Pesquisa para 

o Setor Agropecuário

1996
Estudos sobre os problemas na 

contabilidade do setor agropecuário
Austrália

1996

Discussão pública (Draft Statement of

Principles) para resolver problemas na 

contabilidade do setor agropecuário.

Comitê de Pesquisa para o Setor 

Agropecuário  da IASC

1998

Aprova norma AASB 1037 de 

contabilização dos ativos de auto 

geração e regeneração

Australian Accounting Standards Board

(AASB)

1999 Exposure Draft E65 – Agriculure
Comitê de Pesquisa para o Setor 

Agropecuário  da IASC

2000 Aprova IAS 41 – AgricultureFASB, IASB e IAS

2001 Aprova vigência do IAS 41 para 1/1/2003IASB

2009
Aprova CPC 29 – Agricultura, com 

vigência a partir de 1/1/2010
CPC

2010 Adoção da norma CPC 29 e IAS 41Empresas 
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Logo, a proposta de um modelo de avaliação de ativos biológicos 

presente nesta dissertação pode contribuir com o agronegócio brasileiro, 

sistematizando uma forma de mensurar este tipo de ativo devido à carência de 

estudos com este enfoque. 

 

 

2.3. Ativo biológico 

 

O ativo biológico é definido como “[...] tudo aquilo que nasce, cresce e 

morre, desde as culturas temporárias e permanentes até os animais, rebanhos de 

reprodução e corte [...]” (MARION, 2010, p.2). Usualmente reconhecido como planta 

ou animal, o ativo biológico é caracterizado pelo CPC 29 e o IAS 41 exatamente 

como um animal ou a uma planta, vivos, capazes de produzir um produto agrícola 

(CPC 29, 2009, p.3). 

Dada a aplicabilidade da norma CPC 29 ao ativo biológico, o 

reconhecimento deste ativo por parte de uma entidade deve obedecer três 

características definidas pela norma, a saber: controle do ativo como resultado de 

eventos do passado; ter benefícios econômicos futuros associados com o ativo; e o 

valor justo ou custo do ativo puder ser mensurado de forma confiável (CPC 29, 

2009, p.5). 

Supondo que o ativo biológico atenda as características para ter seu 

reconhecimento, este deve ser mensurado ao valor justo, menos o custo de vender, 

no momento do reconhecimento inicial e final de cada período de competência (CPC 

29, 2009, p.5). Ainda, a determinação do valor justo para um ativo biológico pode ser 

facilitada pelo agrupamento ao invés de ser avaliado individualmente. 

Por se tratar de uma planta ou animal vivo, os ativos biológicos possuem 

características próprias, como ciclo de vida, amadurecimento, reprodução, abate, 

plantio, rebrota, colheita, entre outros (KPMG, 2010, p.26). 

De acordo com a publicação da KPMG (2010), durante a vida do ser vivo 

torna-se difícil à mensuração do seu valor justo quando a plantação ou animal não 

estão prontos para colheita e abate, como por exemplo, no decorrer da fase de 

desenvolvimento e maturação. Nesse período é difícil encontrar um mercado ativo 
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que permita verificar preços e transações ainda que exista o contrato futuro, o valor 

deste pode não refletir a realidade atual do ativo. 

A norma CPC 29 trata essas características, inerentes ao ser vivo, por 

transformação biológica que “compreende o processo de crescimento, degeneração, 

produção e procriação que causam mudanças qualitativa e quantitativa no ativo 

biológico” (CPC 29, 2009, p.3). Existe, pela norma, a “prescrição do tratamento 

contábil para ativos biológicos durante o período de crescimento, degeneração, 

produção e procriação” (FIPECAFI, 2012, p.190). 

Ao longo das transformações biológicas onde não se encontra dificuldade 

de obter cotações de um mercado ativo, o CPC 29 (2009) e a KPMG (2010), 

recomendam que o ativo biológico seja avaliado adotando métodos que utilizem a 

abordagem de renda, tal como o fluxo de caixa descontado. 

A Tabela 3 exemplifica o período de desenvolvimento, transformações 

biológicas, onde é possível avaliar o ativo biológico pela abordagem de renda. 

 

Tabela 3. Exemplos do ciclo de vida de alguns dos ativos biológicos 

Ativo biológico 
Ciclo de vida 

(até colheita e abate) 

Planta de soja 90 – 145 dias 

Planta de milho 120 – 140 dias 

Canavial 5 – 7 anos 

Jabuticabeira 8 – 25 anos 

Macieira 16 – 20 anos 

Gado de corte 794 dias 

Porcos 5 – 6 meses 

Frangos 35 – 45 dias 

Eucalipto 5 – 7 anos 

Pinus 12 – 20 anos 

Fonte: elaboração própria. 
Nota: tempo comumente empregado até o ponto de colheita ou abate.  

 

Assim, as transformações biológicas devem ser tratadas de forma 

adequada, respeitando as características atuais de cada ativo biológico. O artigo da 

KPMG (2010) exemplifica que as premissas de uma avaliação de floresta plantada 

com um ciclo de vida estendendo-se por décadas, deverão ser diferentes daquelas 

aplicadas na avaliação de uma atividade de piscicultura. 
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2.4. Métodos de avaliação dos ativos biológicos 

 

Neste tópico serão apresentadas metodologias de avalição do ativo 

biológico como a abordagem de custo, de renda e de mercado, além de como é feito 

seu reconhecimento. 

 

 

2.4.1. Valor justo e reconhecimento 

 

Rech et al. (2006) indica que com a aprovação do IAS 41 foi introduzido 

no modelo contábil, o critério de valor justo para avaliação e reconhecimento do 

ativo biológico. 

O CPC 29 (2009) define valor justo para o ativo biológico como o 

montante pelo qual um ativo poderia ser trocado ou liquidado, onde a transação não 

tivesse favorecimento de nenhuma das partes, compradora e vendedora. 

Em seu estudo Holtz e Almeida (2013) salientam a discussão sobre a 

utilização do valor justo na contabilidade que nem sempre geram opiniões 

convergentes. Rech (2011) por sua vez, indicou que as empresa não adotam 

parâmetros e divulgam informações incompletas sobre os ativos biológicos nas 

demonstrações financeiras. 

Embora existam divergências de opiniões sobre valor justo relatado por 

Holtz e Almeida (2013), um estudo feito pela FIPECAFI (2012) demonstra que cerca 

de 81% do total de ativos biológicos pesquisados são mensurados a valor justo, 

enquanto os outros 19%, são mensurados a custo. 

Permanecendo na discussão sobre a adoção do valor justo, Bartůňková e 

Semerád (2013) sumarizam as vantagens e desvantagens na adoção do valor justo 

nas atividades agrícolas, conforme o Quadro 3 abaixo: 
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Vantagens na avaliação por valor justo Desvantagens na avaliação por valor justo 

O valor justo dos ativos biológicos e 

produtos agrícolas estão diretamente ligados 

às mudanças nos benefícios económicos 

esperados da empresa. 

Se não houver um mercado ativo, o valor 

justo não é determinável de forma 

confiável. 

Por conta da reavaliação periódica dos 

ativos biológicos e produtos agrícolas, as 

receitas já são contabilizadas durante cada 

período e não na venda posterior. 

Para os ativos biológicos com um longo 

ciclo de produção, muitas vezes não há um 

mercado ativo, 

Preços cotados em um mercado ativo são 

muitas vezes instáveis e têm um caráter 

sazonal. 

O valor justo na avaliação dos ativos 

biológicos e produtos agrícolas é mais 

confiável do que a avaliação pelo custo 

histórico. 

Avaliação do valor justo pode levar a 

ganhos ou perdas pela superestimação. 

Preços dos ativos biológicos e produtos 

agrícolas são muitas vezes afetados pelas 

políticas de subsídios dos países 

individuais. 

Quadro 3. Vantagens e desvantagens na adoção do valor justo para ativos biológicos. 
Fonte: tradução de Bartůňková e Semerád, 2013, p.5. 

 

A alteração na forma de mensurar o ativo biológico passando do uso do 

custo histórico para o valor justo foi alvo da discussão de Rech e Pereira (2012), 

onde indicam que a base de mensuração a custo histórico, antes utilizado, era mais 

objetiva e verificável, enquanto a base de valor justo é mais relevante para a tomada 

de decisão. 

Em seu texto, Rech e Pereira (2012) afirmam que o custo histórico 

representava “terra firme”, ou seja, dados conhecidos e de fácil comprovação. Neste 

sentido, os autores fazem uma comparação entre os dois métodos, demonstrado no 

Quadro 4. 

 

Método Vantagem Desvantagem 

Custo histórico  Confiabilidade assegurada  Perda de capacidade preditiva 

Valor justo 

 Incorporação de novas condições de 
mercado 

 Aproxima as bases utilizadas nas 
demonstrações contábeis 

 Retrata a volatilidade do mercado 

 Dificuldade de obtenção 

 Maior grau de subjetividade 

 Aplicação do conceito quando não 
houver mercado ativo 

 

Quadro 4. Quadro comparativo entre custo histórico e valor justo. 
Fonte: adaptado de Rech e Pereira, 2012, pp.139-142. 
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Anterior a Bartůňková e Semerád (2013) e Rech e Pereira (2012), 

Sedláček (2010) realizou um estudo entre a contabilidade dos ativos biológicos a 

custo histórico e a valor justo. Concluiu que ao utilizar o custo histórico, não se 

apresentariam receitas até a primeira colheita, já ao se utilizar a valor justo, é 

possível apresentar variações, no valor da receita, desde a semeadura até a 

colheita. 

Para Brito (2010) em alusão a vários autores, o critério de custo histórico 

diminui a subjetividade, quando há um mercado ativo, visto que uma transação já 

ocorrida é mais objetiva e verificável. No entanto, a subjetividade passa a ser 

questionada quando existe transformação biológica durante o ciclo de vida do ser 

vivo. Neste caso e, aliado a inexistência de um mercado ativo, avaliações a valor 

justo levam vantagem por traduzir o valor do ativo em suas condições atuais. 

Ao adotar o critério do valor justo dos ativos biológicos nas 

demonstrações financeiras, Silva Filho, Martins e Machado (2012) comprovaram, 

estatisticamente, diferenças significativas ao estudarem empresas de agronegócio 

listadas na BMF&Bovespa. Os autores indicam que a alteração para valor justo foi 

benéfica, porque houve aumento do patrimônio liquido e do ativo destas empresas. 

Para a mensuração a valor justo, a norma conta com a existência de um 

mercado ativo relevante para o ativo biológico ou produto agrícola, onde o “preço 

cotado naquele mercado é a base apropriada para determinar o seu valor justo” 

(CPC 29, 2009, p.6). 

Em complemento, Rech e Pereira (2012) indicam que alguns ativos 

biológicos não apresentam um mercado ativo. Para estes casos a normativa CPC 29 

(2009) recomenda o uso do “valor presente do fluxo de caixa líquido esperado do 

ativo, descontado à taxa corrente do mercado, para definição do valor justo” (CPC 

29, 2009, p.6). 

Para a Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA), 

quando não há um mercado ativo, para a condição atual do ativo biológico, são 

indicadas duas metodologias para avaliar o ativo biológico: abordagem de mercado 

e abordagem de renda (tradução HKICPA, 2005, p.2). 

A Tabela 4, elaborado pela IFRS Foundation, indica os tipos de técnicas 

usadas na avaliação para obtenção do valor justo para as abordagens de mercado e 

renda. 
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Tabela 4. Abordagens de avaliação e técnicas de avaliação 

Abordagem Técnicas de avaliação 

Mercado 
 Transação preço pago por um idêntico ou um 

instrumento semelhante em uma investida 

 Valoração comparável empresa (múltiplos) 

Renda 

 Fluxo de caixa descontado  

 Dividendo modelo de desconto (DDM; DDM 
constante crescimento).  

 Modelo de Capitalização 

Fonte: tradução de Educational Material on Fair Value Measurement, 2012, p.9. 

 

Com relação às técnicas de avaliação, a norma IFRS 13 (2011) cita que o 

valor justo pode ser mensurado através da abordagem de mercado (Market 

approach), abordagem de renda (Income approach) e abordagem de custo (Cost 

Approach). 

 

 

2.4.2. Abordagem de custo (Cost approach) 

 

Pelo IFRS 13 (2011) a abordagem de custo faz referência ao custo de 

substituição atual (current replacement cost), tratando-se do valor que seria 

necessário para substituir o bem ou serviço na mesma capacidade. Copeland, Koller 

e Murrin (2002) indicam que a avaliação através da abordagem do custo de 

reposição remete ao valor igual ao custo previsto para repor os ativos da empresa. 

Com esta definição, a empresa de auditoria BDO Internacional (2013), 

relata que a “abordagem de custo assume que o valor justo é o custo de aquisição 

ou construção de um ativo substituto comparável utilitário, ajustado para 

obsolescência (incluindo deterioração física, funcional)” (tradução própria). 

Já o princípio do custo histórico como base de valor, refere-se ao custo 

original em que os ativos eram registrados ao preço de aquisição, sofrendo 

amortização e depreciação decorrente do seu uso. O custo histórico teve origem 

quando se registravam empreendimentos isolados (IUDÍCIBUS et al., 2008, pp.269 e 

270). 

Para Chirindza (2010) o custo histórico se demonstrou aplicável na 

contabilização de culturas temporárias devido à objetividade, condições de ser 

verificado por qualquer pessoa e realização do lucro no momento da venda, sem 

reconhecimento de ganho econômico devido à variação nos estágios da cultura. 
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Tibúrcio (2012), em seu artigo de valor justo, descreve que o valor justo 

mensurado pela abordagem de custo é dado através do custo de reposição, 

geralmente para se avaliar ativos tangíveis. Partindo do princípio da substituição e 

continuidade como base teórica. 

A abordagem de custo histórico para avaliação do ativo biológico era 

frequentemente utilizada pelas empregas do agronegócio. Para Prado e Bernardinho 

(2012), o CPC 29 estabeleceu novos critérios de reconhecimento e mensuração dos 

ativos biológicos. 

 

 

2.4.3. Abordagem de mercado (Market approach) 

 

Na norma IFRS 13 (2011), a abordagem de mercado retorna o valor justo 

ao se comparar transações ocorridas em um mercado de um ativo ou passivo 

similar. 

Amaral (2009) considera que a abordagem de mercado “estabelece que o 

valor de um ativo é igual ao custo de aquisição de um substituto igualmente 

desejável”. Para o autor, esta metodologia requer comparação e correlação dos 

ativos com as transações ocorridas no mercado. 

A abordagem de mercado indica um valor comparativo de um ativo 

quando se tem informações disponíveis sobre o preço. Para tal, é necessário ter 

transações recentes, ou na falta de, usar ofertas ajustadas para uma mesma base 

de valor, considerando diferenças de ordem jurídica, física ou econômica 

(CARDOSO, 2013). 

Tibúrcio (2012) comenta que a abordagem de mercado é utilizada para 

avaliação quando existem transações passadas conhecidas no mercado. Sua base 

teórica é resultado da curva de oferta e procura. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Rech e Pereira (2012) afirmam 

que a utilização da abordagem de mercado é o recomendado pela norma IAS 41 

quando se tem um mercado ativo para o ativo biológico. Enquanto Alvares et al. 

(2005) indica que o critério do valor justo é mais adequado quando se tem um 

mercado ativo, pois o valor justo é o valor praticado nas transações presentes neste 

mercado. 
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2.4.4. Abordagem de renda (Income approach)  

 

A abordagem de renda se remete aos fluxos futuros de caixa. O IFRS 13 

(2011) trata a abordagem de renda baseado em valores futuros que são convertidos 

e descontados para um único valor presente. 

Este tipo de abordagem tem o princípio de que o valor obtido é igual ao 

valor presente líquido (VPL) do benefício econômico gerado, avaliando um ativo com 

base na capacidade de geração de resultados futuros (AMARAL, 2009, p.9). 

Cardoso (2013) relata que abordagem de renda converte fluxos de caixa 

futuros em um único valor presente considerando sua vida útil mediante um 

processo de capitalização. O autor ainda relata que este método é possível de ser 

utilizada para passivos. 

Dentre os quatro métodos de avaliação utilizando a abordagem da renda 

descrita por Cornell (1993) – valor contábil ajustado, valor de mercado das 

dividas/ações, comparação direta e FCD – as normativas CPC 29 e IAS 41 indicam 

a mensuração do ativo biológico através do fluxo de caixa descontado. 

O CPC 29 (2009) determina o uso do fluxo de caixa, como: 

 

 

O objetivo do cálculo do valor presente do fluxo de caixa líquido esperado é 
o de determinar o valor justo do ativo biológico no local e nas condições 
presentes. A entidade deve considerar tal objetivo na determinação da taxa 
de desconto apropriada e na estimativa do fluxo de caixa líquido esperado. 
Na determinação do valor presente do fluxo de caixa líquido esperado, a 
entidade deve incluir a expectativa dos participantes do mercado sobre o 
fluxo de caixa líquido que o ativo pode gerar no mais relevante dos 
mercados. (CPC 29, 2009, pp.6 e 7). 

 

 

Rech e Pereira (2012) comentam que o uso do fluxo de caixa é uma das 

técnicas mais populares de mensuração para converter quantidades futuras em 

valores presentes. 

Ao não possuir um mercado ativo para o ativo biológico, a determinação 

do valor justo poderá ser realizado utilizando o cálculo do valor presente dos futuros 

fluxos de caixa líquidos esperados. Embora estes métodos possam ter certo grau de 

subjetividade, faz-se necessário documentar os fatos que levaram à determinação 

do valor justo nas notas explicativas (BARTŮŇKOVÁ e SEMERÁD, 2013, p.8). 
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Por ser a principal base da proposta da metodologia de avaliação de 

ativos biológicos abordados nesta dissertação, o método FCD será tratado de forma 

individual no Capítulo 3.1. do referencial teórico. 
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3. REFERENCIAL TÉORICO 

 

O referencial teórico, contido nesse capítulo, fornecerá a base conceitual 

para a adaptação da proposta de metodologia para avaliação de ativos biológicos, 

que aliará parte econômica e agronômica. 

A metodologia do fluxo de caixa descontado (FCD) será a principal teoria 

explorada e aplicada. Por ser consagrado na literatura e amplamente utilizado no 

mundo corporativo, o método FCD será descrito de forma breve. 

Na parte agronômica serão comentadas as bases de agronomia que 

serão utilizadas para formatação de uma avaliação agronômica do ativo biológico. 

Estas bases serão importantes para fomentar e validar as premissas do modelo de 

avaliação proposto. 

 

 

3.1. Metodologia do fluxo de caixa descontado 

 

O emprego do fluxo de caixa descontado é permitido pelas normas IAS 41 

e CPC 29 conforme comentando no Capítulo 2.4 da revisão de literatura. Este 

método é considerado por Póvoa (2007), como o mais completo na precificação de 

ativos. 

De forma simplista, a fórmula que traduz o valor presente dos fluxos de 

caixa pode ser resumida em: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛

(1+𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜)𝑛
  (1) 

 

Sendo: 

𝑛 = período de projeção dos fluxos de caixa 

𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 = taxa que considera o valor do dinheiro no tempo 

 

Para Copeland, Koller e Murrin (2002), o modelo de FCD determina o 

valor de uma empresa pelo valor de suas operações. O FCD avalia cada 

componente ou unidade de negócio que compõe o valor total da empresa, trata-se 
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de uma metodologia para atender com complexidade a maior parte das situações de 

avaliações de projetos (COPLEAND, KOLLER e MURRIN, 2002, p.137). 

Assim, desmembrando o ativo biológico em uma unidade de negócios 

dentro de uma empresa agropecuária e tendo operação própria (por exemplo, o 

manejo do rebanho ou lavoura), o FCD pode se encarregar em realizar a 

mensuração de valor deste ativo. 

 

 

3.1.1. Estrutura do fluxo de caixa 

 

Iudícibus et al. (2008) indica que existe uma tendência mundial na adoção 

do fluxo de caixa na gerência financeira, principalmente, no curto prazo, devido a 

uma maior capacidade informativa e preditiva. Para se estruturar e montar o fluxo de 

caixa2, Iudícibus et al. (2008) nomeia três passos básicos: 

 1º passo: calcular o recebimento referente às vendas; 

 2º passo: calcular pagamentos aos fornecedores; e 

 3º passo: calcular o pagamento das despesas. 

Neste trabalho, o fluxo de caixa que servirá de base para a modelagem 

das avaliações dos ativos biológicos será o fluxo de caixa livre para empresa ou free 

cash flow to the firm (FCFF). A fórmula para o cálculo do FCFF é: 

 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 × (1 − 𝑇) + 𝐷&𝐴 − 𝐼 − ∆𝐶𝐺  (2) 

 

Onde: 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = Earning before interest and taxes 

𝑇 = Impostos (Imposto de renda) 

𝐷&𝐴  = Depreciação e amortização 

𝐼 = Investimentos no período 

𝐶𝐺 = Capital de giro 

 

Simplificando o processo de construção do fluxo de caixa, resume-se a 

seguinte estrutura apresentada no Esquema 1, abaixo: 

 
2
 Pelo método direto. 
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Fluxo de caixa 

(+) Receita 

(-) Custo da mercadoria vendida (CMV) 

(-) Impostos sobre a receita 

(=) Receita Líquida 

(-) Custos 

(-) Despesas 

(-) Depreciação e amortização 

(=) Lucro antes de juros e imposto de renda (LAJIR) / EBIT 

(-) Imposto de renda 

(=) Lucro Operacional após imposto de renda (NOPAT) 

(+) Depreciação 

(-) Investimentos 

(-) Variação do capital de giro 

(=) FCFF 

Esquema 1. Estrutura do FCFF. 
Fonte: elaboração própria. 

 

A forma contábil similar desse esquema do fluxo de caixa é denominada, 

pelas empresas, de Demonstração de Fluxos de Caixa e ajudam a explicar os 

saldos de caixa e aplicações financeiras (ROSS, WESTERFILD e JAFFE, 2002, 

p.43). 

Esta estruturação do FCFF será útil para explicar a forma de modelagem 

proposta para a avaliação dos ativos biológicos, detalhada no Capítulo 4. 

 

 

3.1.2. Taxa de desconto 

 

Estimar uma taxa de desconto é, segundo Damodaran (2002), um dos 

primeiros passos para se desenvolver uma avaliação pelo método de fluxo de caixa 

descontado. 

A taxa de desconto é definida por Ross, Westerfield e Jaffe (2002) como a 

taxa utilizada para calcular o valor presente (VP) dos fluxos de caixa futuros. Póvoa 

(2007) elege a taxa de desconto como uma das estimativas mais importantes ao se 

calcular o VP dos fluxos de caixa. 
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Dentre as taxas de desconto utilizadas na avaliação de ativos e 

empresas, tanto na academia quando em empresas, destacam-se dois tipos na 

literatura: o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) e o modelo Weighted 

Average Cost of Capital (WACC). 

A seguir uma breve descrição dos modelos CAPM e WACC. 

 

 

3.1.2.1. Modelo CAPM 

 

O modelo CAPM, descrito inicialmente por Sharpe (1964), Lintner (1965) 

e Mossin (1966), indica um retorno esperado de um ativo comparativamente a uma 

carteira diversificada de risco sistêmico. 

O cálculo do CAPM – taxa de desconto – é voltado ao acionista e carrega 

as hipóteses da inexistência dos custos de transação, liquidez, simetria de 

informações e possibilidade de diversificação (PÓVOA, 2007, p.140). 

Copeland, Koller e Murrin (2002) recomendam o uso do CAPM para  

estimar o custo do financiamento pelo capital próprio. O modelo CAPM relaciona o 

prêmio de risco de uma ação pelo prêmio de risco do mercado, multiplicado pelo seu 

risco sistêmico, ou beta (BREALEY, MYERS, e ALLEN, 2010, p.193). A Equação 3 

representa o modelo CAPM descrito por Brealey, Myers e Allen (2010): 

 

𝑟 − 𝑟𝑓 = 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)  (3) 

 

Onde: 

𝑟 = retorno da ação 

𝑟𝑓 = taxa livre de risco 

𝑟𝑚 = retorno de mercado 

𝑟 − 𝑟𝑓 = prêmio de risco de uma ação 

(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) = prêmio de risco do mercado 

𝛽 = risco sistêmico 

 

Já Copeland, Koller e Murrin (2002) descrevem o CAPM como na 

Equação 4: 
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𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] × 𝛽  (4) 

 

Onde: 

𝑅𝑓 = risk free ou taxa livre de risco 

𝐸(𝑅𝑚) = taxa de retorno esperado de mercado 

[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] = ágio pelo risco de mercado 

𝛽 = beta = medida de risco da ação frente ao mercado 

𝑘𝑒 = taxa de retorno esperada pelos acionistas ordinários 

 

Do modo como foi apresentado, Copeland, Koller e Murrin (2002) indicam 

que a taxa de retorno esperada pelos acionistas ordinários aumenta de forma linear 

como função de seu risco. 

Entretanto, Ross, Westerfield e Jaffe (2002) indicam que o modelo CAPM 

é utilizado quando uma empresa se financia somente através de seu capital próprio. 

Caso ocorra uma mescla entre capital próprio e capital de terceiros, os autores 

indicam o uso de uma média ponderada entre o custo de capital próprio e o de 

terceiros. 

 

 

3.1.2.2. Modelo WACC 

 

Dada a possibilidade da empresa se financiar tanto com capital próprio 

quanto com capital de terceiros, a taxa de desconto sugerida por Póvoa (2007) e 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) passa a ser o WACC. 

A taxa WACC é tida por Brealey, Myers e Allen (2010) como uma mistura 

das taxas de retorno do financiamento, exigidas pelos acionistas e credores. O 

WACC é uma taxa usada para converter o fluxo de caixa livre futuro em valor 

presente para os investidores (COPELAND, KOLLER e MURRIN, 2002, p.205). 

A fórmula de ponderação do custo de capital próprio e de terceiros é dada 

pela Equação 5: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ×
𝐸

(𝐷+𝐸)
+ 𝑘𝑑 × (1 − 𝑇) ×

𝐷

(𝐷+𝐸)
  (5) 
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Onde: 

𝑘𝑑 = custo do capital de terceiros 

𝑇  = alíquota do imposto de renda para empresa 

𝑘𝑒 = custo de capital próprio 

𝐷  = debt ou valor da dívida 

𝐸 = equity ou valor do capital próprio 

(𝐷 + 𝐸)  = capital total 

 

Desta maneira, obtêm-se as taxas de desconto para trazer os fluxos de 

caixa futuros a valor presente, determinando o valor do ativo biológico na data base 

de avaliação. 

 

 

3.1.3. Fluxo de caixa descontado 

 

O método do fluxo de caixa descontado é apresentado por Póvoa (2007), 

Copeland, Koller e Murrin (2002) e Damodaran (2002) como um dos métodos mais 

usuais para se avaliar projetos e empresas. 

Williams (1938 apud Johnson, 2004)3 foi um dos primeiros autores a 

relacionar o valor de uma empresa à somatória de todos os valores gerados por ela. 

Em conformidade com Williams (1938 apud Johnson, 2004), o valor de qualquer 

ação ou empresa é determinado pela quantidade que entra e que sai de caixa, 

descontados a uma taxa apropriada. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) indicam que o valor de uma empresa é 

dependente do valor presente dos seus fluxos de caixa. O Esquema 2 demonstra de 

forma uma linha do tempo para o cálculo do valor presente dos fluxos de caixa de 

acordo com a metodologia do FCD. 

 

 
3
 WILLIAMS, J. B. The theory of investment value. University Of California: Harvard University Press, 

1938. 
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Esquema 2. Fluxos de caixa e representação do VP no tempo. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Damodaran (2002) resume a abordagem do FCD ao valor presente das 

expectativas futuras da geração do fluxo de caixa. Este cálculo é dado pela Equação 

6: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=1   (6) 

 

Onde: 

𝑡 = tempo de vida útil dos ativos 

𝐶𝐹𝑡  = Cash Flow (fluxo de caixa) no período t 

𝑟 = Taxa de desconto 

 

Na avaliação de ativos ou de empresas, pode-se ainda adicionar um valor 

terminal, do qual significaria uma perpetuidade da empresa ou do ativo. Este valor 

terminal pode ser mensurado através de um valor de liquidação, abordagem de 

múltiplos e modelo de crescimento estável (DAMODARAN, 2002, pp.425-429). Para 

este último, tem-se a Equação 7: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎𝑛+1

𝑟−𝑔𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙
  (7) 

 

Onde: 

𝑛 + 1 = projeção do ultimo período 

𝑟 = taxa de desconto 

𝑔𝑒𝑠𝑡á𝑣𝑒𝑙 = taxa de crescimento projetada 

0           1               2               3               4               5               6              7               ...  n – 1           n          Tempo

Valor dos fluxos de caixa ao longo do tempo

Valor presente 

dos fluxos de 

caixa (data 0)

Fluxos descontados a taxa específica
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Pela prerrogativa da norma CPC 29 (2009) e IAS 41 (2001), conclui-se 

que esta metodologia do fluxo de caixa descontado, descrita neste capítulo, pode 

ser empregada na avaliação do valor justo dos ativos biológicos. Além disso, o FCD 

pode avaliar qualquer planta ou animal vivo, retratando suas condições atuais de 

desenvolvimento. 

 

 

3.2. Bases agronômicas 

 

A avaliação econômica de plantas e animais vivos sofre alteração à 

medida que ocorrem transformações biológicas. Com o tempo o ativo biológico 

tenderá a crescer e se desenvolver, ocasionando constantes mudanças nas 

avaliações dos valores justos atribuídos. Isto provocará alterações normalmente 

positivas, aumentando o valor do ativo e ocasionando ganhos econômicos até o 

momento da venda, sendo reconhecidos como receitas, nas demonstrações do 

resultado (SOTTOCORNO, SILVA e GREGO, 2013, p. 2). 

Para a avaliação dos ativos biológicos, deve-se aliar conhecimento 

agronômico com o fluxo de caixa. Sottocorno, Silva e Grego (2013) exemplificam, na 

cultura da soja, algumas especificidades que devem ser observados para se calcular 

o valor justo da cultura de soja. Entre estes aspectos, apresentam-se o ciclo 

produtivo, a sazonalidade, os fatores climáticos e ambientais, as pragas, as 

doenças, as secas, as inundações, as geadas, o granizo e o período de maturação. 

Azevedo (2007) indica que os produtos agroindustriais apresentam 

instabilidades devido à natureza biológica e sazonalidade. O autor indica que as 

condições climáticas e o tempo de composição são fatores determinantes no 

processo produtivo. O tempo de composição remete ao ciclo de maturação e 

depende da ação natural do crescimento do ativo. 

Em seu artigo, Crepaldi (2006) salienta que existem maneiras de se 

contornar a sazonalidade e variações das condições naturais, com custo, para se 

adaptar aos interesses econômicos empresariais. 

Através dessas referências, compilam-se três blocos agronômicos para se 

aliar ao FCD na avaliação dos ativos biológicos. São eles: 

 Ciclo da cultura ou ciclo de vida dos animais; 
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 Manejo da cultura; e 

 Aspectos ambientais. 

Sabendo-se que estes aspectos, variam de ser vivo para ser vivo, e de 

ambiente para ambiente, é possível realizar uma análise técnica da cultura ou 

animal e determinar uma produtividade esperada que sirva de premissa principal 

para a formação da receita utilizada nas projeções de fluxo de caixa. 
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4. PROPOSTA DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

Realizar uma avaliação do valor justo de um ativo biológico passa por 

análises econômicas e agronômicas, alvos desse capítulo. Esse capítulo abordará 

ajustes no método FCD ilustrados pelo Esquema 1, bem como todas as premissas 

agronômicas necessárias para efeito de cálculo. 

O Capítulo 4 divide-se em dois grandes blocos principais, a primeira de 

ajustes na metodologia do fluxo de caixa descontado e a segunda voltada à parte 

técnica para fomentar as premissas necessárias. 

 

 

4.1. Ajustes na metodologia do fluxo de caixa descontado 

 

Este tópico irá abordar a metodologia FCD descrita no Capítulo 3.1. 

propondo-se ajustes a fim de avaliar os ativos biológicos a valor justo. 

 

4.1.1. Receita 

 

Tradicionalmente, a receita é uma função da quantidade vendida e do 

preço de um bem ou serviço. Desta forma, faz-se necessário ter no mínimo duas 

variáveis para a composição da receita. 

Diversos autores como Mankiw (2010), Montoro Filho (2010), Pindyck e 

Rubinfeld (2009) descrevem a receita como na Equação 8. 

 

𝑅(𝑥) = 𝑝(𝑥) × 𝑞(𝑥)  (8) 

 

Onde: 

𝑅(𝑥) = receita em função da variável x 

𝑝(𝑥) = preço cobrado por x 

𝑞(𝑥) = quantidade vendida de x 

𝑥 = bem disponível para compra e venda 
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Na avaliação do ativo biológico, essa fórmula deve ser usada na aferição 

da estimativa da receita que o ativo em questão irá gerar. Estimativa que conta com 

certo grau de incerteza, refletido em premissas estipuladas no decorrer do modelo. 

A primeira grande incerteza apresentada, para o cálculo da receita, deve-

se à quantidade. Como em muitos casos, o ser vivo ainda está em fase de 

desenvolvimento é possível prever, mas não com exatidão, a quantidade de produto 

agrícola que o ativo biológico gerará. Existem características agronômicas que 

possibilitam estimar a produtividade da lavoura ou do rebanho e serão tratadas em 

um capítulo a parte, fornecendo a premissa de quantidade. 

Para os preços, faz-se conveniente utilizar os valores encontrados dos 

produtos agrícolas oriundos dos ativos biológicos, justamente por já serem 

estabelecidos a mercado e serem provenientes dos próprios ativos biológicos. Isto 

pode ser justificado pela geração de caixa obtida pela venda dos produtos agrícolas 

produzidos pela planta ou animal, como em frutíferas por exemplo. 

Segundo a normativa CPC 29 (2009), algumas empresas tendem a 

utilizar os valores de seus contratos futuros como formação de preços, alegando que 

o preço de venda já está estabelecido. Entretanto, a própria norma CPC 29, 

estabelece que os “preços contratados não são, necessariamente, relevantes na 

determinação do valor justo” (CPC 29, 2009, p.6). 

Ainda que se trate de um contrato futuro, há formas de se estimar o valor 

presente deste contrato, e por consequência, estimar o preço do produto agrícola na 

data base da avaliação. De acordo com Hull (2005), a fórmula de apreçamento de 

contratos futuros em commodities segue a linha dada pela Equação 9: 

 

𝐹0 = (𝑆0 + 𝑈)𝑒𝑟𝑡  (9) 

 

Com: 

𝐹0 = preço do contrato futuro 

𝑆0 = preço do produto no mercado spot 

𝑈 = custo de armazenagem 

𝑟 = taxa de juros 

𝑡 = prazo até a data de vencimento 
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Mesmo que o apreçamento do contrato futuro seja uma maneira simples e 

rápida de estimar os preços das commodities, nem todos os produtos agrícolas 

possuem contratos listados para negociação. 

Assim, faz-se valer de outro método com base o valor histórico do produto 

agrícola que o ativo biológico gera. Como esta geração não é continua como, por 

exemplo, na indústria, por causa do ciclo de vida da planta ou animal, existe a 

característica da sazonalidade onde se podem encontrar épocas de elevação e 

baixa de preço, referente à safra e entressafra. 

Dada à influência da sazonalidade dos preços agrícolas, ou então, de 

choques derivada de condições agronomicamente desfavoráveis, as variações dos 

preços dos produtos agropecuários podem interferir na avaliação momentânea do 

ativo biológico. 

Costa e Samanez (2009) indicam que o comportamento de preços de 

uma commodity é fruto de uma evolução estocástica dos preços inferidos de uma 

série histórica e por sua vez, servem de base para calcular parâmetros dessa série. 

Tido como um destes parâmetros, a média, pode ser auferida através de modelos 

estocásticos. 

Em sua pesquisa, Bastian-Pinto (2009) identificou diversos autores que 

recomendaram o uso do Modelo de Reversão a Média como o mais adequado a 

commodities não financeiras. Para Dixit e Pindyck (1994), este método é útil para 

processos estocásticos que carregam grau de incerteza como é o caso das 

commodities agrícolas. 

Segundo Ozorio, Bastian-Pinto e Brandão (2012) a teoria por trás da 

utilização do modelo de reversão a média para commodities foi abordada por Gibson 

e Schwartz (1990), Dixit & Pindyck (1994) e Schwartz (1997) e tem como um dos 

principais pontos, a tendência dos preços de convergir para um nível de equilíbrio no 

longo prazo. O Gráfico 1 exemplifica o nível de equilíbrio descrito pelos autores: 
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Gráfico 1. Nível de equilíbrio de longo prazo pelo modelo de reversão à média. 
Fonte: adaptado de Dixit & Pindyck (1994). 

 

Um modelo de reversão da média, descrito na literatura, é o de Ornstein-

Uhlenbeck. Por intermédio de uma das etapas do modelo de Ornstein-Uhlenbeck 

pretende-se mensurar o nível de equilíbrio dos preços, cujo valor será empregado 

para estimar a receita. Assume-se, portanto, que o nível de equilíbrio de preços é o 

p(x) na Equação 8. 

Do modelo Ornstein-Uhlenbeck, tem-se a Equação 10: 

 

𝑑𝑥 = η(�̅�– 𝑥)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧  (10) 

 

Onde: 

𝑥 = variável estocástica 

𝑑𝑥 = variação da variável estocástica 

�̅� = nível de equilíbrio no longo prazo da variável estocástica 

η = velocidade da reversão da média 

𝑑𝑡 = incremento em relação ao tempo 

σ = volatilidade da variável estocástica 

𝑑𝑧 = incremento de Wiener4 

 

Dando continuidade ao modelo de Ornstein-Uhlenbeck, o passo seguinte 

é efetuar uma regressão baseada nos preços da série, 𝑃𝑡, entre ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) e 

ln(𝑃𝑡) pela Equação 11: 

 
4
 Incremento de Weiner é calculado com distribuição normal pela fórmula 𝑑𝑧 = ε√𝑑𝑡, onde ε ~ N(0,1). 

P
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ç
o
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de equilíbrio no longo prazo
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ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) = 𝑎 + (𝑏 − 1) ln(𝑃𝑡−1) + 𝜎ε  (11) 

 

Onde: 

𝑎 = coeficiente linear da regressão (interseção) 

𝑏 = coeficiente angular da variável 𝑃𝑡 na regressão 

 

Para os cálculos de σ e η, Dixit & Pindyck (1994) indicam as seguintes 

Equações 12 e 13: 

 

η =– ln(𝑏) 𝑁  (12) 

 

𝜎 = 𝜎ε√
2 ln(𝑏)

(𝑏2−1)∆𝑡
  (13) 

 

Sendo: 

N = número de observações da série 

𝜎ε = erro padrão da regressão 

 

Por fim, o cálculo do nível – preço – de equilíbrio denominado de �̅� é dado 

pela Equação 14: 

 

�̅� = 𝑒𝑥𝑝 [
𝑎+0,5

𝜎2

𝑁

(1−𝑏)
] (14) 

 

Embora não se utilize diretamente as Equações 10, 11, 12 e 13, elas são 

passos importantes para o entendimento do modelo e obtenção no nível de 

equilíbrio de longo prazo. 

Após obter o preço de equilíbrio de longo prazo pela Equação 14 e a 

quantidade (será abordado posteriormente) é possível estimar a receita durante o 

período de projeção a ser empregada na avaliação dos ativos biológicos por FCD. 
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4.1.2. Custo 

 

O custo é o gasto monetário (financeiro) necessário relativo à produção 

de bens e serviços. A medição, monitoramento e controle de custos são importantes 

para o gerenciamento da produção e tomadas de decisões. É através do controle de 

custos que muitas empresas tendem a obter lucro em suas operações e vendas. 

Segundo Marion (2005), na análise financeira, os custos são divididos em 

tipos, sendo os custos variáveis e os custos fixos. São custos variáveis quando se 

alteram com a variação da quantidade produzida; já custos fixos não dependem da 

quantidade produzida e permanecem por um determinado período de tempo. 

No caso da avaliação de ativos biológicos o custo apropriado para se 

utilizar é o denominado custo de produção, referente à planta ou animal que será 

avaliado. Assim como os demais custos, o de produção igualmente se subdivide em 

fixo e variável. 

A estratégia na gestão destes custos varia de empresa para empresa, 

mesmo dentro de um mesmo segmento ou setor. Isto acontece por diversos fatores, 

como por exemplo, porte da empresa, localidade, facilidade de crédito, integração, 

entre outras. 

Entretanto, devido à grande variação na forma de gerenciar os custos das 

empresas, a sugestão de adequação para avaliação de plantas e animais está na 

padronização dos custos do modelo FCD. 

Sugere-se, então, que os avaliadores dos ativos biológicos utilizem uma 

padronização dos custos a fim de se obter um mesmo denominador comum, 

observado de forma coerente para comprador e vendedor. A obtenção de custos 

padronizados (contemplando custo fixo e variável) pode ser feita através de 

consultas aos manuais da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e 

Embrapa que fornecem recomendações através do sistema de produção, ou então 

em consulta a anuários como o Agrianual e Anualpec da Informa Economics FNP. 

No julgamento dos preceitos citados acima, a utilização de um 

determinado custo para uma empresa pode não representar as características em 

outras, mesmo que incorram na mesma localidade, setor ou segmento. Isto induz 

que a avaliação das plantas e animais para uma empresa, que utiliza por base seu 

plano de custos, pode não ser a mesma avaliação de outra empresa, que outrora 

utiliza outro plano de custo. 
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Analisando estas características, o valor justo não é reconhecido por 

ambas às partes pela diferença presente nos custos, podendo aumentar ou diminuir 

o valor de uma possível transação até o ponto que ela não ocorra. 

Para evitar que exista uma sub ou supervalorização do ativo, uma 

padronização dos custos pode ser realizada adotando um custo padrão para a 

modelagem. O custo padrão é definido por Stickney e Weil (2001) como o custo 

previsto em se produzir uma unidade do produto, ou seja, o custo predeterminado 

utilizado como referencial. 

Martins (2003) informa que o custo padrão é uma técnica auxiliar que fixa 

uma base de comparação, que muitas vezes é tido como o custo ideal de produção 

de um bem ou serviço. 

Assim, com a padronização do custo de produção, o valor justo obtido na 

avaliação passa a ser mais assertivo e atinge todas as empresas, diminuindo riscos 

de gerar diferenças entre as avaliações de diferentes empresas. 

 

 

4.1.3. Depreciação e amortização 

 

Iudícibus et. al. (2008) explica que a depreciação é referente a elementos 

tangíveis, como bens móveis e imóveis; e a amortização é referente a bens 

intangíveis como patentes e marcas; e para amortização de recursos naturais como, 

por exemplo, minas e flores, a contabilidade trata como exaustão. 

Implantando estas definições na agricultura, tem-se que a depreciação é 

utilizada para benfeitorias e maquinários, enquanto a amortização seja por exaustão 

ou não, para os ativos biológicos (recursos naturais). 

A depreciação dos bens móveis e imóveis é regulamentada pelo governo 

federal através do Artigo 305 do Regulamento do Imposto de Renda. Pela 

determinação deste artigo, a depreciação do imobilizado de uma empresa fica 

permitido, desde que sejam obedecidos alguns critérios. 

Uma maneira de depreciar os ativos imobilizados na agricultura é 

demonstrada pela Conab (2010), onde se descreve como obter a depreciação de 

benfeitorias, máquinas e equipamento. Inclui-se ainda etapas, fórmulas e valores de 
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vida útil e valor residual detalhado, para se estabelecer a depreciação no imobilizado 

agrícola. 

Adicionado à depreciação dos ativos imobilizados tem-se a amortização 

do ativo biológico. É comum, as empresas considerarem a exaustão do seu ativo 

biológico como forma de depreciação do investimento inicial ligado a implantação 

(plantio) da lavoura ou compra (formação) do rebanho. 

Durante o plantio incorrem muitos custos que podem ser considerados 

como investimentos iniciais. O mesmo ocorre com a formação do rebanho que 

necessita de um investimento para a composição de um plantel. Estes investimentos 

funcionam como se fossem a compra de algum bem que poderá ser depreciado com 

o tempo. 

Diferentemente do ativo imobilizado, para o biológico não existem regras 

de como efetuar a depreciação, embora possa se utilizar do método linear, com 

investimento inicial depreciado totalmente ao longo da vida da planta ou animal 

(exaustão). Também conhecido como método das quotas constantes, Iudícibus et. 

al. (2008) indica a Equação 15 de depreciação como sendo: 

 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
  (15) 

 

Com o investimento inicial sendo depreciado na integra ao longo da vida 

útil da planta ou animal, o valor residual tende a zero. Neste ponto, sugere-se um 

ajuste de forma a melhor retratar a realidade de campo. 

Assim, o ajuste sugerido está no valor residual que não deve tender a 

zero, no cálculo da quota de depreciação do ativo biológico, acarretando em um 

valor residual, diminuindo a quota de depreciação. Justifica-se este fato, pois nem 

todos os investimentos utilizados na formação da lavoura ou do rebanho se esgotam 

ao término da vida útil dos mesmos. 

Por exemplo, em determinados sistemas de plantio, como no caso do 

plantio direto, os restos da cultura anterior permanecem no solo, reciclando 

nutrientes previamente utilizados na formação da lavoura passada. Essa constante 

reciclagem de nutrientes, caracteriza uma sobra que tem seu valor, mesmo que 

mínimo. Agronomicamente, nem todo o nutriente e/ou defensivo aplicado se esgota 
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em uma única safra, permanecendo parte no solo, disponível para as próximas 

safras. 

Na pecuária, é mais difícil de observar fenômeno semelhante, uma vez 

que a cessão da vida do animal interrompe qualquer reciclagem de nutriente. 

Todavia, é possível observar valores residuais em alguns casos como em matrizes 

que se torna possível à propagação de sues genes através do melhoramento 

genético. 

Tendo em vista as características apresentadas nos últimos parágrafos 

um ajuste no valor residual para o cálculo da depreciação é sugerido. De acordo 

com Dasgupta e Heal (1974), os recursos naturais, para seu crescimento e 

desenvolvimento pleno, não admite a exaustão completa para os recursos naturais. 

Apesar de necessitar estudos sobre o tema, que não é alvo deste 

trabalho, recomenda-se a manutenção de dez a quinze por cento do investimento 

inicial com fertilizantes e nutrientes como valor residual, baseado em ciclagem de 

nutrientes no solo. Embora, trata-se apenas de uma premissa, a ciclagem de 

nutrientes presentes no solo é comprovada pelos estudos de Borket et al. (2003) e 

Pavinato e Rosolem (2008). 

 

 

4.1.4. Tempo de projeção 

 

O horizonte de projeção do fluxo de caixa é importante, porque a 

metodologia do fluxo de caixa descontado contempla o valor do dinheiro no tempo. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) apontam a existência de preferência no 

recebimento dos fluxos de caixa o quanto antes, justamente porquanto, o dinheiro 

hoje tem valor diferente do mesmo montante daqui um ano. 

As projeções dos períodos dos fluxos de caixa são igualmente 

comentadas por Copeland, Koller e Murrin (2002), que explicam que a previsão dos 

fluxos deve ser adequada para contemplar o crescimento dos primeiros períodos até 

a estabilidade. 

Estes autores apresentam pontos de vista com relação à avaliação de 

empresas e projetos. Analogicamente à agricultura, os princípios usados nos 

períodos de projeção são similares. Isto ocorre, porque o período de projeção 
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utilizado, remete-se ao ciclo de vida de uma empresa ou projeto. Semelhante fato 

ocorre a plantas e animais, onde os fluxos de caixa são relativos ao seu ciclo de vida 

desde o plantio até a colheita (senescência). 

O Gráfico 2 traça um paralelo de tempo de projeção do fluxo para 

avaliação de empresas com a de ativos biológicos, com base no ciclo de vida. 

 

 

Gráfico 2. Comparativo do ciclo de vida da empresa com o ciclo de vida da planta. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Logo, sugere-se que o tempo de projeção dos fluxos de caixa sejam 

iguais ao ciclo de vida da planta ou do animal, conforme já consagrado na literatura 

para avaliações de empresas e projetos. Iniciando-se no plantio ou nascimento para 

animais e terminando no ponto de colheita ou no ponto de abate. 

Em se tratando de culturas anuais, a recomendação é por projeções 

mensais, enquanto para culturas perenes, projeções anuais. A Tabela 5 do Capítulo 

2.3. ilustra períodos de alguns ativos biológicos como exemplo. 

 

 

4.1.5. Valor terminal 

 

A perpetuidade outra vez conhecida como valor terminal, por Damodaran 

(2002), é tida como um fechamento na projeção dos fluxos de caixa, visto que não é 

possível estimar os fluxos para sempre. 

Damodaran (2002) afirma que, com o crescimento da empresa, torna-se 

mais difícil a manutenção de altas taxas de crescimento, passando, depois de um 

tempo, a crescer a uma taxa igual a da economia, ou setor, na qual está inserida. O 

Tempo

Valor

Início Crescimento Maturidade

Tempo

Valor

Plantio Desenvolvimento Colheita

Ciclo de vida da empresa Ciclo de vida da planta
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crescimento se tornando estável, a uma taxa sustentada na perpetuidade, permite-

se estimar todos os valores dos fluxos de caixa. 

No Gráfico 2, presente na seção anterior 4.1.4, observa-se o período de 

maturidade. Neste ponto, os fluxos de caixa podem ser considerados contínuos de 

forma indeterminada. 

Observações empíricas demonstram que na avaliação de plantas e 

animais pelo método FCD, as empresas costumam não adotar a perpetuidade, pois 

a colheita e o abate encerram o ciclo de vida, não permitindo a continuidade. 

Na avaliação de ativos biológicos, a perpetuidade pode ser observada em 

ao menos duas ocasiões. Quando se tem uma cultura perene de longa vida, como é 

o caso de vinhedos; e quando se tem matrizes de animais, como é o caso de 

reprodutores. Em ambos os casos, a utilização da perpetuidade se daria, pois há 

uma continuidade de produção do ativo, não condicionada à cessação da vida 

(colheita ou abate), e em determinados casos, pode perdurar por mais de um século. 

Pelos métodos de mensuração do valor terminal exposto no Capítulo 

3.1.3, o mais indicado para se avaliar a perpetuidade dos ativos biológicos é o 

modelo de crescimento estável, com crescimento constante do fluxo de caixa. A 

fórmula de cálculo da perpetuidade sugerida, a ser aplicada nos ativos biológicos é a 

mesma apresentada na Equação 7. 

A perpetuidade pode ser utilizada de uma forma diferente na avaliação 

dos ativos biológicos. Partindo da premissa que a empresa sempre irá plantar ou 

criar rebanhos em sua existência, mesmo em outros momentos senão aqueles 

mencionados acima (por exemplo, culturas anuais), a perpetuidade pode ser 

aplicada, uma vez que o fluxo geral equivaleria a uma perpetuidade. 

A adequação da Equação 7 para o valor terminal das plantas e animais 

vivos ficaria por conta da taxa de crescimento projetada, representada pelo 

coeficiente gestável. 

Dos métodos mais tradicionais de se obter o gestável, citam-se as previsões 

de mercado, os retornos sobre investimentos e os retornos sobre o capital investido. 

Para a avaliação dos ativos biológicos, sugere-se a adoção da taxa de crescimento 

baseado no histórico de produtividade como o gestável. 

Recomenda-se assim, aplicar a perpetuidade na avaliação dos ativos 

biológicos em determinadas situações com crescimento na maturidade igual ao 
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crescimento histórico da produtividade, mensurado pela média aritmética do 

crescimento percentual histórico, conforme a Equação 16, abaixo: 

 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
∑

(𝑃𝑡−𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡

𝑆
  (16) 

 

Onde: 

𝑃 = produtividade observada 

𝑃𝑡 = produtividade observada na safra 

𝑡 = tempo ou safra onde a produtividade fora mensurada 

𝑆 = quantidade de safras observadas 

 

 

4.1.6. Taxa de desconto 

 

Apresentado por Damodaran (2002 e 2011) e Póvoa (2007) como um 

importante passo na avaliação de empresas, a taxa de desconto é o valor do 

dinheiro no tempo, utilizado na conversão dos fluxos de caixa futuros a valor 

presente (COPELAND, KOLLER, MURRIN, 2002, p.205). 

A determinação da taxa de desconto adequada para uso no modelo de 

avaliação dos ativos biológicos segue uma consistência, onde se depende do 

modelo utilizado; para o fluxo de caixa para a firma, o ideal é o custo médio 

ponderado de capital (WACC); fluxo de caixa para o acionista, a taxa deve ser o 

custo do capital próprio. (PÓVOA, 2007, p.139) 

A metodologia do fluxo de caixa descontado tratado nesta dissertação 

tem base no FCFF. Como colocado no Capítulo 3.1.2, a fórmula do WACC a ser 

utilizada é a apresentada na Equação 5. Entretanto, para a fórmula do WACC se 

adequar à avaliação de plantas e animais vivos, sugerem-se algumas adequações 

nos parâmetros utilizados. 
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4.1.6.1. Taxa livre de risco (Rf) 

 

A taxa de juros livre de risco, 𝑅𝑓, é definida como o retorno de um título ou 

de uma carteira de títulos livre do risco de inadimplência (COPELAND, KOLLER e 

MURRIN, 2002, p.220). 

De acordo com Damodaran (2002) e Brealey, Myers e Allen (2010), a taxa 

de juros livre de risco pode ser obtida do Treasury bonds, ou títulos do tesouro 

emitidos pelo governo norte americano, muitos deles de longo prazo. 

Em geral, com os ativos biológicos que necessitam de tratamento contábil 

e divulgação em BPs e DRs pertencem a grandes empresas, a taxa livre de risco 

adotada, neste trabalho, será o título do governo de longo prazo emitido pelo 

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (United States Department of the 

Treasury) conhecido como Treasury bonds (T-bond), respeitando o vencimento com 

o tempo de projeção dos fluxos de caixa, conforme indicado por Copeland, Koller e 

Murrin (2002). 

Como o T-bond é medido em moeda estrangeira, dólar, faz-se necessário 

converter a taxa do T-bond para uma taxa em reais seguindo a Equação 17 abaixo: 

 

(1 + 𝑖𝑡) = (
1

𝐸𝑡
) × (1 + 𝑖𝑡

∗ + 𝑐𝑟𝑝) × 𝐸𝑡+1𝑒  (17) 

 

Onde: 

𝑖𝑡 = taxa em moeda nacional 

𝑖𝑡
∗ = taxa em moeda estrangeira 

𝑐𝑟𝑝 = country risk premium ou risco país 

𝐸𝑡 = taxa do câmbio corrente na data t 

𝐸𝑡+1𝑒 = taxa esperada do câmbio na data t+1 

𝑡 = data ou período 

 

 

4.1.6.2. Ágio pelo risco de mercado 

 

O ágio pelo risco de mercado é a diferença entre o retorno esperado de 

mercado e a taxa livre de risco. Damodaran (2002) trata esse ágio como prêmio de 
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risco (ou risk premium) onde investimentos de risco devem ter expectativas de 

retorno maiores como forma de compensação pela tomada de risco. 

Compondo o modelo CAPM o ágio pelo risco de mercado, risk premium, é 

definido por Copeland, Koller e Murrin (2002) como a diferença entre os retornos 

esperados de uma carteira e a taxa livre de risco conforme já demonstrado na 

Equação 3. 

Em outras palavras, Brealey, Myers e Allen (2010) relatam que a o ágio 

pelo risco de mercado é o retorno esperado adicional de um investimento de risco, 

frente um retorno de um investimento sem risco. 

Assim, da Equação 3, retira-se a Equação 18: 

 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓  (18) 

 

Sendo: 

𝐸(𝑅𝑚) = taxa de retorno esperada de mercado 

𝑅𝑓 = taxa livre de risco 

 

De posse da taxa de juros livre de risco, resta calcular a taxa de retorno 

esperado de mercado, 𝐸(𝑅𝑚). O usual retorno esperado de mercado é recomendado 

por Damodaran (2002) e Copeland, Koller e Murrin (2002) como um retorno variando 

entre 4,5% e 5,5%. 

Para o cálculo do retorno esperado de mercado, Assaf Neto, Lima e 

Araújo (2007) discutem a utilização dos retornos do Índice da Bolsa de Valores de 

São Paulo (Ibovespa) como 𝐸(𝑅𝑚). Cabral et al. (2014) indica a variação do 

Ibovespa como a taxa de retorno esperado de mercado mais utilizada no Brasil. 

Já Fernandez, Linhares e Acín (2014) estudaram, estatisticamente, o ágio 

pelo risco de mercado (market risk premium) para 88 países. Seus estudos resultam 

em uma média do prêmio por risco de mercado, para o Brasil, de 7,8% ao ano. 

Logo, na metodologia proposta de avaliação dos ativos biológicos será 

adotada a taxa de 7,8% ao ano como [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]. 
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4.1.6.3. Custo de capital de terceiros 

 

O capital de terceiros, assim como o capital próprio, necessita ser 

remunerado quando empregado de forma a financiar a empresa. O custo de capital 

de terceiros é tido por Damodaran (2002) como o custo corrente que a empresa tem 

para contrair recursos necessários para financiar seus projetos. 

Para Copeland, Koller e Murrin (2002), o custo de capital de terceiros são 

provenientes dos endividamentos contraídos pela empresa. No Brasil, Assaf Neto, 

Lima e Araújo (2007) consideram que as empresas devem buscar fontes de 

financiamento externas ou então repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) como forma de se financiar com capital de terceiros. 

Já Damadoran (2002) indica que o cálculo o custo da dívida, ou custo do 

capital de terceiros, é função da taxa livre de risco e spreads de acordo com a 

classificação de risco da empresa. O spread é definido pelo BCB (2014) como a 

diferença entre a taxa de juros da aplicação e da captação. Para efetuar seu cálculo 

no mercado brasileiro, Oreiro et al. (2006) indica a Equação 195: 

 

ln(𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) = 𝛽0𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝛽1 ln(𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐) + 𝛽2 ln(𝑎𝑑𝑚) + 𝛽3 ln(𝑟𝑖𝑠𝑘) +

𝛽4 ln(𝑖𝑚𝑝) + 𝛽5 ln(𝑐𝑜𝑚𝑝)   (19) 

 

Sendo: 

𝛽1…5 = parâmetros estimados da decomposição do spread no Brasil 

𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 = tendência determinista de controle a outras variáveis 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐 = taxa básica de juros 

𝑎𝑑𝑚 = despesa administrativa dos bancos 

𝑟𝑖𝑠𝑘 = risco de crédito medido através de títulos do Tesouro Americano 

𝑖𝑚𝑝 = impostos indiretos 

𝑐𝑜𝑚𝑝 = % de compulsórios sobre os depósitos a vista dos bancos 

 

 
5
 De forma prática, o estudo de Oreiro et al. (2006) descreve a Equação 19 com as váriáveis 𝛽1…5 

calculadas, sendo a fórmula: ln(𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) = 0,0003𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 0,503 ln(𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐) + 1,554 ln(𝑎𝑑𝑚) +
0,219 ln(𝑟𝑖𝑠𝑘) + 0,723 ln(𝑖𝑚𝑝). 
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Entretanto, de maneira simples, os spreads podem ser obtidos 

consultando agências de classificação de risco como a Standard & Poor's, Fitch e 

Moody's. 

Assim, de posse de todos os dados, o custo da dívida é dado pela 

Equação 20: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎 = 𝑅𝑓 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑝𝑎í𝑠 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎  (20) 

 

Para: 

𝑅𝑓 = taxa livre de risco 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑝𝑎í𝑠 = classificação de risco do país 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = classificação da empresa 

 

Após o cálculo do custo da dívida e, por este gerar benefício fiscal devido 

aos juros pagos, alguns autores como Póvoa (2007) e Ross, Westerfield e Jaffe 

(2002) consideram que a taxa, referente ao custo de capital de terceiros, deve ser 

descontada de impostos devido à tributação por lucro real. A Equação 21 representa 

o benefício fiscal: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 × (1 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜)  (21) 

 

Nota-se que o custo da dívida varia de acordo com o spread aplicado à 

empresa, gerando um valor que difere entre as empresas de uma mesma economia 

e até de um mesmo setor. Novamente, ao avaliar os ativos biológicos, se vê a 

necessidade de uma padronização, para que o valor de uma avaliação se aproxime 

do valor justo a ser observada para todas as empresas. 

Por fim, no Brasil, o fomento para a agricultura é abordado no trabalho de 

Nascimento, Pizaia e Camara (2007), cujos autores descrevem as linhas de 

financiamento agrícola, permitindo ligar o custo da dívida com uma linha de 

financiamento. Obtendo, dessa forma, as remunerações adequadas do custo da 

dívida, sem necessidade dos spreads. 

Em termos gerais, de acordo com o Banco Central do Brasil (2014), 

existem modalidades de crédito rural, disponibilizado através de banco oficiais, que 
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abrangem o crédito custeio e o crédito investimento, voltados para fomento da 

agricultura, e cuja taxa oficial de remuneração é de 5,5% ao ano. 

 

 

4.1.6.4. Estrutura de capital 

 

A estrutura de capital é entendida por Ross, Westerfield e Jaffe (2002), 

como a combinação de vários tipos de capital de terceiro e próprio disponíveis para 

uma empresa. 

Para Brealey, Myers e Allen (2011) a escolha de uma empresa, entre se 

financiar com capital próprio ou de terceiros, chama-se decisão sobre estrutura de 

capital. Póvoa (2007) indica que cada empresa tem uma combinação entre os 

recursos próprios e endividamento, visando à diminuição do custo médio ponderado 

de capital. 

Desde Modigliani e Miller (1958) os estudos sobre estrutura de capital 

veem buscando uma forma de se optar por uma estrutura ótima de capital, mas até 

o momento, não foi possível concluir sobre uma maneira uniforme essa estrutura 

ótima. Esta característica se diferencia entre empresas e setores, que buscam uma 

estrutura de capital ótima para atender todos os agentes da economia. 

A mesma justificativa apresentada, outrora, na avaliação do ativo 

biológico, serve para a estrutura de capital, aproximando o valor justo observado 

para diferentes empresas. Por causa da flutuação na estrutura de capital de 

empresa para empresa, os valores obtidos na avaliação de lavouras ou rebanhos 

podem não refletir a ideia de valor justo entre as partes compradora e vendedora, 

que por sua vez, possuem estrutura de capital diferente entre si. 

Assim sendo, sugere-se uma estrutura de capital com a finalidade de 

diminuir a diferença entre as avaliações, quando se tem empresas com estruturas de 

capitais diferentes. 

Com intenção de auferir uma estrutura de capital padrão, a proposta é 

utilizar uma média observada no mercado considerando empresas comparáveis. 

Portanto, surge a opção de valer-se de uma estrutura de capital média, 

observada nas empresas comparáveis. Dessa forma, a estrutura de capital média, 

observada em empresas comparáveis do mesmo setor, poderia diminuir a diferença 
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nas estruturas observadas e aproximar o valor alcançado nas avaliações dos ativos 

biológicos para diferentes participantes do mercado. 

 

 

4.1.6.5. Beta (β) 

 

O coeficiente β mede o risco de um ativo em relação ao mercado. 

Segundo Reilly e Brown (2011) o beta é uma medida padronizada do risco sistêmico 

baseada na covariância do ativo com a carteira de mercado. 

Para Brealey, Myers e Allen (2010) o coeficiente beta permite classificar o 

risco de um ativo único perante o risco de mercado ou de um determinado portfólio. 

Os autores definem a Equação 22 para a estimativa do beta de um ativo: 

 

𝛽𝑖 =
𝜎𝑖𝑚

𝜎𝑚
2   (22) 

 

Sendo: 

𝛽𝑖 = coeficiente beta da ação i 

𝜎𝑖𝑚 = covariância do retorno da ação i perante o retorno do mercado m 

𝜎𝑚
2  = variância do retorno do mercado m 

 

Para empresas listadas em bolsa, Copeland, Koller e Murrin (2002) 

indicam que o uso das estimativas publicadas de beta é a melhor abordagem, 

enquanto, para outros ativos, pode-se usar a Equação 22. 

Como o beta pode variar de empresa para empresa, ou de setor para 

setor, uma empresa que atua em vários segmentos pode não ter o beta semelhante 

a uma empresa que só atua na agricultura e vice-versa. Portanto, sugere-se uma 

padronização na utilização do beta, da mesma forma como se sugere uma 

padronização dos custos. 

Ao realizar o cálculo do coeficiente beta pela fórmula, obtêm-se o 

chamado beta puro, livre da influência da estrutura de capital da empresa. 

Entretanto, o beta confere uma medida de risco sistêmico do capital alavancado 

podendo variar de empresa para empresa (COPELAND, KOLLER e MURRIN, 2002, 
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p.315). Assim, a padronização deve considerar uma alavancagem do beta para a 

estrutura-meta de capital (estrutura de capital média de mercado). 

Essa alavancagem, com a estrutura de capital observada no mercado, é 

realizada através da Equação 23, bottom-up beta: 

 

𝛽 = 𝛽𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 × {1 + [(
𝐷

𝐸
) × (1 − 𝑇)]}  (23) 

 

Onde: 

T = alíquota do imposto de renda para empresa 

D = debt ou valor da dívida 

E = equity ou valor do capital 

 

Com o beta alavancado à estruturada de capital de mercado, a taxa de 

desconto na avaliação de plantas e animais tende a convergir para um denominador 

comum, independente do avaliador. 

 

 

4.2. Parte agronômica 

 

Com a intenção de tornar completa, a avaliação dos ativos biológicos, e 

com maior confiabilidade, recomenda-se aliar uma avaliação técnica como forma de 

complementar à avaliação econômica. 

Uma avaliação agronômica do ativo biológico fornecerá e validará 

premissas para o modelo FCD, principalmente ao que se refere à quantidade do 

produto agrícola que o ativo biológico produzirá, um dos principais condicionantes da 

receita (Equação 8). Além disso, as bases agronômicas permitirão observar as 

características comentadas no Capítulo 3.2, como ciclo de vida (cultura ou animais), 

manejo e aspectos ambientais. 
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4.2.1. Ciclo de vida 

 

O ciclo de vida de uma planta ou animal, tratado como transformações 

biológicas pelo CPC 29 (2009), pode ser entendido como o conjunto de todas as 

fases de um ser vivo, como o crescimento, a degeneração, a produção e a 

procriação. 

Este período de transformações biológicas, durante a vida de uma planta 

ou animal, é importante para se determinar o tempo de projeção dos fluxos de caixa 

futuro que o ativo biológico gerará. 

Saber o ciclo de vida dos ativos biológico é importante para o tempo de 

projeção dos fluxos de caixa futuros, projetando-se os fluxos, desde o plantio ou 

nascimento, no caso de animais, até a cessão da vida que se dá na colheita ou no 

abate. 

Exemplificado pela Tabela 3 e pelo Gráfico 2, cada planta ou animal tem 

seu ritmo de crescimento e maturação, portanto, conhecer o ciclo das 

transformações biológicas é útil para maior assertividade no tempo, projeção 

explicado no Capítulo 4.1.4. 

 

 

4.2.2. Manejo 

 

 O manejo, ou seja, o conjunto de práticas na agropecuária é outra 

característica agronômica que deve ser levada em consideração ao se avaliar 

economicamente uma cultura ou rebanho. É através do manejo que ocorre a 

prevenção de perdas de produtividade ou correção para evitar perdas maiores. 

No sentido mais amplo, o manejo pode abranger diversas áreas da 

agronomia, sendo algumas: 

 Solo; 

 Plantas daninhas; 

 Doenças e pragas; 

 Hídrico; 

 Florestas; 

 Bem estar animal; 
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 Ordenha e abate; e 

 Resíduos. 

A adoção de manejos adequados para estes itens, possibilita aumentos 

de produtividade, interferindo diretamente na receita e redução de desperdício, 

diminuindo o custo de produção. Por meio do manejo, consegue-se, igualmente, 

adicionar ao produto agrícola a rastreabilidade e certificações que impactam na 

qualidade e no preço de venda. 

Diversos estudos e manuais técnicos publicados pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) dão conta de informar e orientar produtores e 

especialistas na condução e manejo das mais diferentes culturas e criações. Ao 

seguir as recomendações contidas nestas publicações, as premissas de quantidade 

e preço são validadas. Vale-se o contrário, para premissas subestimadas, quando 

não se respeita as técnicas de manejo adequadas. 

Com isso, preços e quantidades diferenciadas frente ao mercado, podem 

entrar como premissa para o cálculo dos ativos biológicos, desde que, em uma 

análise técnica prévia, sejam justificadas pelas práticas de manejo. 

 

 

4.2.3. Aspectos ambientais 

 

Dos parâmetros que podem interferir na avaliação econômica dos ativos 

biológicos, os aspectos ambientais, são os de mais difícil controle e mensuração. 

Exceto em ambientes controlados, como cultivos em estufas, os efeitos 

edafoclimáticas podem desfavorecer ou beneficiar a lavoura. 

Existem mecanismos para diminuir os efeitos do ambiente para plantas e 

animais, entretanto, estas tecnologias implicam em elevação no custo de produção 

inviabilizando a utilização para alguns participantes do mercado. 

Pelo contexto sugerido no Capítulo 4.1.2 a padronização dos custos freia 

o aumento de custos de produção ocasionados pela implantação de tecnologias que 

podem não estar disponíveis a todos. 

Objetivando diminuir o risco climático, o MAPA (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento) e a Embrapa estruturaram o zoneamento agrícola de 
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risco climático, que considera as condições de clima, solo e planta em cruzamentos 

estatísticos que estabelecem risco de perdas de lavouras. 

Esse sistema visa o gerenciamento de risco climático oferecendo 

orientação para crédito de custeio agrícola tendo por base a orientação do 

estabelecimento da cultura em zonas de menor risco de perda (AGÊNCIA 

EMBRAPA DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 2002, p.2). 

 Do ponto de vista da avaliação de ativos biológicos, principalmente 

plantas, o zoneamento agrícola é importante porque o CPC 29 (2009) indica que o 

ativo biológico deve ser avaliado no local onde se encontra. Em hipótese de a 

cultura estar estabelecida em uma zona não apta, o risco aumenta e o valor da 

avaliação deve refletir o maior risco. 

 

 

4.2.4. Produtividade 

 

Estimar a produtividade do ativo biológico é uma premissa importante do 

modelo de avaliação, justamente, porque, carrega um composto fundamental para o 

cálculo da receita, a quantidade. 

A produtividade se liga à quantidade produzida de um produto agrícola, 

principal fonte de receita do ativo biológico. De forma geral, a produtividade é dada 

pela Equação 24: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
  (24) 

 

A produtividade passa a ser medida em unidades que podem variar de 

toneladas por hectare (ton/ha), sacos por hectare (sc/ha), caixas por hectare (cx/ha), 

cabeças por hectare (cab/ha), animais por hectares (ua/ha), entre outras. 

Auferindo-se duas das três incógnitas da Equação 24 obtêm-se, direta ou 

indiretamente, a premissa necessária para o cálculo da receita pela Equação 8. 

Apesar de simples, a fórmula para o cálculo da produtividade apresenta um 

inconveniente, já que a quantidade produzida, somente é computada após a 

finalização da safra, que, em muitos casos, não coincide com a data-base da 

avaliação dos ativos biológicos. 
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Para solucionar este inconveniente, se propõe que a produtividade antes 

ou durante a safra seja estimada de duas maneiras. Pela média histórica de 

produtividade ou por modelos agrometeorológicos de estimativa de produção. 

Os modelos agroclimáticos englobam variantes de disponibilidade de 

energia e água para determinar o potencial de produtividade agrícola, ou 

produtividade máxima, que se atinge em uma cultura quando supridas todas as 

necessidades nutricionais e sem interferência de patógenos (PEREIRA, 

ANGELOCCI e SENTELHAS, 2002, p.22). Segundo Assad et al. (2007) estimar a 

produtividade com base em modelos agrometeorológicos é complexa e têm sido 

alvo de estudo de muitos pesquisadores. 

Como forma de ilustrar a produtividade potencial de uma cultura, 

Doorenbos e Kassam (1979) elaboraram um estudo que resultou no cálculo da 

estimativa da produtividade potencial como indica a Equação 25: 

 

𝑃𝑃 = 𝐹𝑏 [
𝐶𝐼𝐴𝐹×𝐶𝑅𝐸𝑆×𝐶𝐶𝑂𝐿×𝑁𝐷𝐶

(1+𝑈)
]  (25) 

  

Onde: 

𝑃𝑃 = produtividade potencial de uma cultura 

𝐹𝑏 = taxa hipotética de fotossíntese bruta 

𝐶𝐼𝐴𝐹 = correção da fotossíntese, pelo índice de área foliar 

𝐶𝑅𝐸𝑆 = taxa de manutenção da cultura (respiração) 

𝐶𝐶𝑂𝐿 = correção do índice de colheita 

𝑈 = taxa de umidade 

𝑁𝐷𝐶  = duração da cultura 

 

Aliado a Equação 25, a produtividade estimada pelo modelo de 

Doorenbos e Kassam (1979) ainda pode ser calculada pela Equação 26: 

 

𝑌𝑟

𝑌𝑝
= 1 − 𝑘𝑦 × [1 −

𝐸𝑅

𝐸𝑃
]  (26) 

Sendo: 

𝑌𝑟 = produtividade estimada 

𝑌𝑝 = produtividade potencial 
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𝐸𝑅 = evapotranspiração real da cultura 

𝐸𝑃 = evapotranspiração potencial da cultura – método de Thornthwaite 

𝑘𝑦 = penalização da produtividade por déficit hídrico 

 

Alguns dos coeficientes apresentados nas Equações 25 e 26 podem ser 

encontrados tabelados ou previamente calculados em banco de dados públicos, 

como o Agritempo, o CIIAGRO (Centro Integrado de Informações 

Agrometeorológicas) e o Banco de Dados Climáticos da Embrapa. Por carregar um 

grau de complexidade, o modelo agroclimático de Doorenbos e Kassam (1979) 

deixa de ser útil quando existe a opção de se obter a produtividade de outra forma. 

Em determinadas situações, como no caso de amimais e algumas 

commodities, pode-se utilizar técnicas de medida baseados em pesagem e 

extrapolação de resultados. Entretanto, a utilização deste método para auferir as 

produtividades, fica condicionada a apenas alguns ativos biológicos. 

Neste ponto, sem que haja limitações, recomenda-se o uso de médias 

históricas de produtividade como premissa para o cálculo da quantidade produzida a 

ser usada na mensuração da receita. 

O emprego das médias históricas, alia-se ao modelo de avaliação técnica, 

dando suporte adicional às premissas de manejo. Correlacionando essas duas 

questões, entende-se que, dado o manejo adequado e idêntico às safras passadas, 

a produtividade passa a ser equivalente ao seu histórico. Todavia, uma alteração na 

produtividade poderá ser justificada por uma alteração no manejo e vice-versa. 

 

 

4.2.5. Monitoramento 

 

O monitoramento integra a avaliação agronômica após a implantação da 

cultura e rebanho. Segundo a empresa Société Générale de Surveillance (SGS) 

(2012), o monitoramento agrícola é ponto importante para prevenção de perdas na 

produção. 

Através do monitoramento antecipam-se possibilidades de redução da 

produção e, consequentemente, na receita. Para isso, inspeções e avaliações 
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físicas, em campo, são, periodicamente, recomendadas, gerando dados que 

permitem corrigir o manejo a tempo de prevenir quedas de produtividade. 

Ao longo do período de projeção dos fluxos de caixa na avaliação dos 

ativos biológicos, sugere-se a realização do monitoramento a fim de adequar e, se 

for o caso, corrigir as premissas adotadas alterando o valor da avaliação no 

momento de seu reconhecimento. 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO NA AVALIAÇÃO DE ATIVOS 

BIOLÓGICOS 

 

O presente capítulo explorará, de forma prática, a metodologia de 

avaliação proposta, descrevendo o passo-a-passo dos cálculos na avaliação da 

cultura de soja. 

 

 

5.1. Avaliação de soja pela metodologia proposta 

 

A cultura da soja vem, nos últimos anos, se consolidando como a principal 

cultura plantada no Brasil, correspondente a mais de 49% da área cultivada, 

segundo dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (2013). De 

acordo com a Federação da Indústria e Comércio do Estado de São Paulo (2014) a 

soja é o complexo agroindustrial que mais exporta, tanto em termos de valores 

quanto em quantidade. 

Devido à importância sobre o agronegócio nacional, a cultura de soja foi a 

escolhida para exemplificar a metodologia proposta de avaliação do ativo biológico. 

Como forma de referenciar e comparar os valores da avaliação pela 

metodologia proposta escolheu-se, pelas disponibilidades das informações, as 

lavouras de soja pertencentes à empresa Vanguarda Agro. As premissas adotadas e 

o modelo de avaliação serão descritos a seguir. 

 

 

5.1.1. Dados utilizados e principais premissas 

 

Os dados utilizados para a elaboração da avaliação das lavouras de soja 

foram obtidos de informações públicas cujas fontes principais são: 

 Conab; 

 Agrolink;  

 Vanguarda Agro; 

 Banco Central do Brasil (BCB); e 
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 Bloomberg. 

O custo de produção da soja foi obtido do sítio da Conab, onde há 

disponível uma base histórica. Foram utilizados os custos de produção da soja para 

os municípios de Campo Novo dos Parecis no Mato Grosso, Rio Verde em Goiás e 

Barreiras na Bahia. 

Para as mesmas cidades, foram utilizadas séries históricas de preços da 

saca de soja (60 quilos) constantes no sítio da Agrolink, de março de 2004 até abril 

de 2014, contabilizando um total de 121 observações. A estatística descritiva destas 

séries está apresentada na Tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5. Estatística descritiva da série histórica de preços da saca de soja 

 Barreiras - BA Rio Verde - GO Campo Novo dos Parecis - MT 

Média 40,17 39,66 37,47 

Erro padrão 1,18 1,10 1,17 

Mediana 40,43 39,78 37,75 

Modo 23,00 29,39 38,59 

Desvio padrão 12,94 12,13 12,83 

Variância da amostra 167,45 147,24 164,53 

Curtose -0,01 -0,23 0,07 

Assimetria 0,65 0,57 0,67 

Intervalo 56,38 50,55 55,17 

Mínimo 19,78 20,90 17,38 

Máximo 76,16 71,45 72,55 

Soma 4.860,24 4.798,64 4.495,90 

Contagem 121,00 121,00 121,00 

Fonte: elaboração própria com dados da Agrolink. 

 

Quanto aos dados referentes à produção da soja, buscaram-se 

informações junto à companhia Vanguarda Agras, em sua área de relação com 

investidores. Os dados coletados sobre a lavoura de soja e utilizada no modelo de 

avaliação são provenientes do Release 1T4 de Informações Trimestrais divulgados 

pela empresa na data de 31 de março de 2014. 

Deste relatório, foram extraídas informações que possibilitassem a 

inferência de área plantada, a produtividade média, a data-base da avaliação e o 

valor contábil dos ativos biológicos registrados pela empresa. O sumário destes 

dados está representado na Tabela 6 abaixo: 
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Tabela 6. Informações da lavoura de soja pertencente à Vanguarda Agro 

Vanguarda Agro – 1T4 – 31/03/2014 

Ativo biológico avaliado: soja de verão (1ª safra) 

Safra: 2013/14 

Data base: 31/03/2014 

Relatório de Informações trimestrais 1T4 

Produtividade média: 49 sacos por hectare (efetivo) 

Avaliação do ativo biológico (soja) em R$ 000: 48.2100 

Área plantada (hectares) 

Mato Grosso 139.293 

Bahia 7.268 

MG/GO 5.516 

Piauí 15.223 

Total 167.300 

Fonte: Relatório de informações trimestrais, RI – Vanguarda Agro. 

 

As demais informações financeiras das empresas comparáveis, tais como 

custo da dívida (financiamento), relação D/E, β, taxa de juros, taxa livre de risco e 

impostos foram reunidas de fontes como Bloomberg e Banco Central do Brasil. 

Ao decorrer da elaboração do modelo de avaliação foram admitidas 

algumas premissas para os cálculos. Das premissas adotadas, em geral, compõem 

etapas para se mensurar o valor justo dos ativos biológicos. 

Divididas em duas partes, sendo uma agronômica e outra econômica, as 

premissas adotadas no modelo de avaliação da lavoura de soja estão apresentados 

na Tabela 7 abaixo: 
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Tabela 7. Premissas utilizadas no modelo de avaliação das lavouras de soja 

Agronômicas 

Sistema de plantio direto. 

Ciclo fenológico tem divisão igualitária de áreas. 

Ciclo da operacional tem divisão igualitária de áreas. 

Ciclo semelhante para Goiás, Minas Gerais e Piauí, englobando em única avaliação. 

Aplicações de fertilizantes e agrotóxicos (de acordo como o ciclo fenológico estimado): 

- Fertilizante: durante todo o ciclo vegetativo e início do reprodutivo. 

- Defensivos: durante todo o ciclo menos nas fases pré-colheita e colheita. 

- Herbicida: durante o plantio e na fase de colheita. 

Safra de verão sem irrigação. 

Área plantada (em hectares): 

- Mato Grosso: 139.293. 

- Bahia: 7.268. 

- MG/GO: 5.516. 

- Piauí: 15.223. 

Valor residual: 

- Fertilizantes: 15% do total aplicado na safra. 

- Agrotóxicos: 0% do total aplicado na safra. 

Econômicas 

Custo de produção padronizado (Conab): safra corrente 2013/2014. 

Imposto de renda: 25,00%. 

Contribuição social sobre lucro líquido: 9,00%. 

Meta de inflação do Banco Central do Brasil para 2014: 4,50% 

Preço de equilíbrio: 

- Campo Novo dos Parecis (MT): R$ 39,58. 

- Rio Verde (GO): R$ 44,94. 

- Barreiras (BA): R$ 45,15. 

Taxa livre de risco (Rf) – T-bond 1 year: 0,13% ao ano em dólar. 

Risco país (EMBI+Br): 226 pontos. 

Ágio pelo risco de mercado (risk premium): 7,80% ano. 

Custo de capital de terceiros: 5,5% ao ano a título de financiamento custeio. 

Fonte: Agrolink, BCB, Vanguarda Agro, conhecimentos prévios. 

 

 

5.1.2. Cálculo da receita 

 

A mensuração das receitas oriundas das lavouras de soja pode ser 

realizada através da geração futura de caixa pela venda dos produtos agrícolas que 

ela poderá produzir. No caso das lavouras de soja, o produto agrícola é o grão de 

soja, que deve servir de base para se estimar as receitas futuras. Produtos como o 

óleo de soja, farelo e torta, não podem ser utilizados como fontes geradoras de caixa 

na avaliação de ativos biológicos, pois se encontram processados, acrescentando 

características incomuns ao produto in natura. 
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O cálculo da receita segue a Equação 8 que é função de dois parâmetros: 

a quantidade, q(x), e o preço, p(x). Para q(x) a quantidade adotada foi de 49 sacos 

por hectare ou 2.940 quilos por hectare. 

A quantidade adotada como premissa é coerente para a avaliação, haja 

vista que a produtividade média da soja brasileira é de 2.939 quilos por hectares 

segundo dados do sítio da Embrapa Soja6, não sendo necessário nenhum ajuste 

para compor a estimativa de quantidade. 

Os preços, p(x), utilizados foram calculados como sendo o preço de 

equilíbrio das séries históricas descritas na Tabela 5 através do modelo de reversão 

de média de Ornstein-Uhlenbeck. Para se atingir o preço de equilíbrio foram 

realizadas as etapas do modelo de Ornstein-Uhlenbeck, seguindo as Equações 12, 

13 e 14, além da regressão linear de ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1). 

Considerando o preço de equilíbrio de Rio Verde, exemplificam-se as 

etapas de cálculo, com os seguintes resultados, a seguir. 

 

Tabela 8. Resumo dos resultados da regressão de ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) 

Estatística de regressão 

R múltiplo 0,9829 
R-Quadrado 0,9660 
R-quadrado ajustado 0,9658 
Erro padrão 0,0567 
Observações 120 
Interseção 0,0394 
Variável X = Ln(Pt) 0,9896 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Feita a regressão linear utilizando uma função do software Excel, obtêm-

se o Gráfico 3: 

 

 
6
 EMBRAPA SOJA. (Ed.). Dados econômicos: Soja em números (safra 2012/2013). Disponível em: 

<https://www.embrapa.br/web/portal/soja/cultivos/soja1/dados-economicos>. Acesso em: 14 jul. 2014. 
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Gráfico 3. Regressão linear de ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1). 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

De posse dos dados da regressão linear, intersecção e variável, pode-se 

ajustar uma reta de tendência cuja equação é dada por: 

 

ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) = 𝑦 = 0,98962x + 0,03948 

 

Prosseguindo com o modelo de Ornstein-Uhlenbeck de reversão de 

média, calculam-se os parâmetros η e σ por intermédio das Equações 12 e 13: 

 

η = 1,26251 

 

𝜎 = 0,05681 

 

Logo, o preço de equilíbrio é dado com a utilização destes parâmetros 

pela Equação 14: 

 

𝑃𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 44,9382 

 

O mesmo racional empregado para o cálculo do preço de equilíbrio de Rio 

Verde fora aplicado para obtenção dos preços nas localidades de Campo Novo dos 

Parecis e Barreiras. A Tabela 9, seguido dos Gráficos 4 e 5 demonstram a obtenção 

do η, 𝜎 e preço de equilíbrio no longo prazo para estas localidades. 
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Tabela 9. Resumo dos resultados da regressão de ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) 

Estatísticas da regressão Campo Novo dos Parecis Barreiras 

R múltiplo 0,978436 0,975885 

R-Quadrado 0,957337 0,952352 

R-quadrado ajustado 0,956976 0,951948 

Erro padrão 0,071541 0,070813 

Observações 120 120 

Interseção 0,060857 0,063854 

Variável X = Ln(Pt) 0,983409 0,983269 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 4. Regressão linear de ln(𝑃𝑡) −
ln(𝑃𝑡−1) para Campo Novo dos Parecis. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Gráfico 5. Regressão linear de ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) 
para Barreiras. 
Fonte: dados da pesquisa. 

  

η = 2,007569 η = 2,024751 

  

𝜎 = 0,071836 𝜎 = 0,07111 

  

𝑃𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑜 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 39,23147 𝑃𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 45,49856 

 

Apresentadas as memórias de cálculo, dos preços de equilíbrio de longo 

prazo da soja, para as cidades de Rio Verde (GO), Campo Novo dos Parecis (MT) e 

Barreiras (BA), o resumo com os valores consta na Tabela 10: 

 

Tabela 10. Preço de equilíbrio calculado pela metodologia de Ornstein-Uhlenbeck 

Municípios R$/sc 

Rio Verde (GO) 44,93 

Barreiras (BA) 45,50 

Campo Novo dos Parecis (MT) 39,23 

Fonte: elaboração própria 
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Com p(x) e q(x) estimados é possível calcular a receita conforme descrito 

pela Equação 8 do Capítulo 4.1.1. Os valores estimados da receita serão 

apresentados no Capítulo 5.1.8 do modelo de avaliação da lavoura de soja. 

 

 

5.1.3. Cálculo do custo e despesa 

 

O custo usado na avaliação das lavouras de soja faz referência ao custo 

de produção da mesma, englobando custos fixos e variáveis provenientes da 

produção, além de englobado o custo da terra (remuneração pelo uso da terra). A 

base do custo para a avaliação partiu de uma série histórica organizada pela Conab 

e disponível para consulta pública. 

Para este trabalho, foram utilizados os custos calculados pela Conab para 

o ano safra de 2013/2014. Optou-se pela utilização do custo para a safra 2013/2014 

pelo fato de se tratar do ano safra corrente, da data base de avaliação de 31 de 

março de 2014, para os municípios de Campo Novo dos Parecis (MT), Rio Verde 

(GO) e Barreiras (BA). 

Os parâmetros encontrados na padronização dos custos consideram as 

despesas com custeio da lavoura, despesas financeiras, depreciações, remuneração 

de capital pelo uso da terra e outros custos e despesas. A Tabela 11 ilustra o custo 

de produção da soja utilizada no modelo de avaliação proposto. 
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Tabela 11. Custo de produção padronizado da soja para a safra 2013/2014 (R$/hectare) 

 

Campo Novo 

dos Parecis 
Rio Verde Barreiras 

Despesas de custeio da lavoura 1.082,74 841,00 856,29 

Operação com máquinas 124,85 96,60 156,01 

Mão-de-obra temporária 16,94 7,95 5,40 

Mão-de-obra fixa 7,52 10,84 31,12 

Sementes 90,00 130,00 94,50 

Fertilizantes 598,71 432,91 429,86 

Agrotóxicos 244,72 162,70 139,40 

Outras despesas 177,76 259,38 164,01 

Transporte externo 54,00 100,75 53,57 

Seguro da Produção 42,23 32,80 33,40 

Assistência Técnica 21,65 16,82 17,13 

PROAGRO - 109,01 59,91 

CESSR 59,88 - - 

Despesas financeiras 39,39 23,15 33,57 

Juros do Financiamento 39,39 23,15 33,57 

Depreciações 84,10 111,75 228,54 

Benfeitorias e instalações 7,53 38,86 121,69 

Implementos 27,92 30,58 49,42 

Máquinas 48,65 42,31 57,43 

Outros custos fixos 13,49 9,13 44,13 

Manutenção benfeitorias e Instalações 4,48 0,00 37,91 

Encargos sociais 3,43 4,94 0,18 

Seguro do capital fixo 5,58 4,19 6,04 

Renda de fatores 489,66 406,65 494,11 

Remuneração esperada sobre o capital fixo 54,06 34,65 58,51 

Terra Própria 435,60 372,00 435,60 

Custo total 1.887,14 1.651,06 1.820,65 

Fonte: Conab. 

 

Do custo total mencionado e que será utilizado na avaliação das lavouras 

de soja, as despesas com o custeio da lavoura serão segredadas de acordo com o 

estádio fenológico em que a planta se encontra, ocasionando variação na 

distribuição do custo ao longo do ciclo de vida da planta, em estádios fenológicos 

específicos. Para os demais componentes a segregação será uniforme e linear 

distribuído até o ponto de colheita. 
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Assim, os itens como operação com máquinas, mão-de-obra, sementes, 

fertilizantes, agrotóxicos e transporte externo foram divididos conforme as premissas 

de distribuição da área. No Capítulo 5.1.8. do modelo de avaliação, será possível 

observar a distribuição do custo quanto ao estádio fenológico de forma prática. 

 

 

5.1.4. Depreciação e amortização 

 

A depreciação e amortização compõem o modelo de avaliação por FCD 

(Esquema 1). Apesar de não serem efetivamente uma saída ou entrada de caixa, a 

depreciação e a amortização influenciam o caixa gerado pelo ativo biológico e por 

consequência os impostos pagos por eles. 

A depreciação fora englobada no custo de produção da soja como consta 

na Tabela 11. O valor calculado é dado pela obsolescência e perda de valor das 

benfeitorias, máquinas e implementos agrícolas. Nesse caso, segundo a 

metodologia adotada pela Conab, não há depreciação total em somente uma safra, 

mas dividida em várias safras durante a vida útil do bem. 

As depreciações das benfeitorias, máquinas e implementos foram 

segregadas ao longo do período da safra até atingir o ponto de colheita, 

considerando a inflação neste período. O valor observado das depreciações, já 

descontados a inflação, foi multiplicado pela área cultivada total resultante na 

depreciação mensal. 

Como forma de considerar a exaustão da cultura, a amortização 

considera o investimento inicial para se implementar a lavoura da soja, ou seja, os 

custos com preparo da terra, fertilizantes e agrotóxicos. No caso desta avaliação, os 

custos incorridos por agrotóxicos e fertilizantes foram amortizados durante o ciclo da 

cultura. 

Entretanto, como já mencionado no Capítulo 4.1.3, os agrotóxicos e 

fertilizantes aplicados na cultura podem permanecer no solo para as próximas 

safras, mesmo que em quantidades mínimas. Dado que a premissa de sistema de 

plantio é o plantio direto, pode ocorrer a reciclagem desses produtos, seja em forma 

de incorporação da palhada ou em forma de persistência no solo. 
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Assim, recomenda-se que um valor residual seja atribuído para o cálculo 

da amortização que segue a Equação 15. Como premissa, tem-se o valor residual 

para esta avaliação dado por: 

 

Tabela 12. Premissa de valor residual para fertilizante e agrotóxico 

 % do total aplicado 

Fertilizantes 15% 

Agrotóxicos 0% 

Fonte: elaboração própria. 

 

Logo, a amortização teve seu cálculo baseado nos valores absolutos 

investidos em fertilizantes e agrotóxicos utilizados pela empresa Vanguarda na safra 

2013/2014. 

Tomando-se como exemplo, a amortização dos fertilizantes para a região 

de Rio Verde, GO, e aplicando o valor residual da Tabela 12 na Equação 15, tem-se: 

 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1.005.597 − (1.005.597 × ,015)

8
 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 106.845 

 

Para os agrotóxicos: 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑎𝑔𝑟𝑜𝑡ó𝑥𝑖𝑐𝑜 =
965.815

8
 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑎𝑔𝑟𝑜𝑡ó𝑥𝑖𝑐𝑜 = 120.727 

 

De forma sintética, pode-se representar a depreciação (bens móveis e 

imóveis) e a amortização (fertilizantes e agrotóxicos) da lavoura de soja nos 

municípios de Campo Novo dos Parecis, Rio Verde e Barreiras de acordo com as 

Tabelas 13, 14 e 15, respectivamente: 
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Tabela 13. Depreciação e amortização para lavoura de soja em Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 

Depreciação total 1.464.318  1.458.956   1.453.615  1.448.292   1.442.990   .437.706   .432.442  1.427.198  

- Benfeitorias e instalações  131.110   130.629   130.151   129.675   129.200   128.727   128.256   127.786  

- Implementos  486.133   484.353   482.579   480.812   479.052   477.298   475.550   473.809  

- Máquinas  847.076   843.974   840.884   837.805   834.738   831.681   828.636   825.602  

Amortização total 2.172.848 2.172.848 2.172.848 2.172.848 2.172.848 2.172.848 2.172.848 2.172.848 

- Fertilizantes 1.107.605 1.107.605 1.107.605 1.107.605 1.107.605 1.107.605 1.107.605 1.107.605 

- Agrotóxicos 1.065.243 1.065.243 1.065.243 1.065.243 1.065.243 1.065.243 1.065.243 1.065.243 

Fonte: Conab e Vanguarda Agro. 

 

Tabela 14. Depreciação e amortização para lavoura de soja em Rio Verde, Goiás. 

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Depreciação total  469.712   467.993   466.279   464.572   462.871   461.176   459.488   457.805  

- Benfeitorias e instalações  289.698   288.637   287.580   286.527   285.478   284.433   283.392   282.354  

- Implementos  100.740   100.371   100.003   99.637   99.272   98.909   98.547   98.186  

- Máquinas  79.275   78.985   78.695   78.407   78.120   77.834   77.549   77.265  

Amortização total 227.572 227.572 227.572 227.572 227.572 227.572 227.572 227.572 

- Fertilizantes 106.845 106.845 106.845 106.845 106.845 106.845 106.845 106.845 

- Agrotóxicos 120.727 120.727 120.727 120.727 120.727 120.727 120.727 120.727 

Fonte: Conab e Vanguarda Agro. 

 

Tabela 15. Depreciação e amortização para lavoura de soja em Barreiras, Bahia. 

 Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril 

Depreciação total  414.951   413.432   411.918   410.410   408.907   407.410   405.918  

- Benfeitorias e instalações  237.290   236.421   235.555   234.693   233.834   232.977   232.124  

- Implementos  126.349   125.886   125.425   124.966   124.509   124.053   123.599  

- Máquinas  51.312   51.124   50.937   50.751   50.565   50.380   50.195  

Amortização total 75.674 75.674 75.674 75.674 75.674 75.674 75.674 

- Fertilizantes 11.914 11.914 11.914 11.914 11.914 11.914 11.914 

- Agrotóxicos 63.760 63.760 63.760 63.760 63.760 63.760 63.760 

Fonte: Conab e Vanguarda Agro. 
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5.1.5. Impostos 

 

Os impostos incidentes na avaliação do ativo biológico são: o Imposto de 

Renda (IR) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSSL). Estes impostos 

incidem sobre o lucro líquido proveniente da operação da lavoura. 

De modo a se calcular os impostos para a formação do fluxo de caixa, 

adotou-se a seguinte premissa, expressa na Tabela 16: 

 

Tabela 16. Impostos sobre o lucro 

 % sobre o lucro liquido 

IR 25,00 

CSSL 9,00 

Fonte: Receita Federal. 

 

Por serem impostos sobre o lucro, nos períodos iniciais da formação da 

lavoura, não há receita, e com isso estes impostos são nulos. A cobrança dos 

impostos aparece somente na época de colheita onde já é possível auferir receita 

suficiente para apresentar lucro tributável. 

 

 

5.1.6. Tempo de projeção 

 

O tempo de projeção está associado à cultura da qual se irá avaliar. Para 

a cultura da soja, existem diferentes tipos de sementes que ocasionam ciclos 

maiores ou menores, a saber: 

 

Tabela 17. Ciclo da cultura de soja (em dias) 

Ciclo Do plantio até o ponto 

de colheita 

Precoce < 90 

Semi-precoce 101 a 110 

Médio (normal) 111 a 125 

Semi-tardio 125 a 145 

Tardio > 145 

Fonte: Embrapa 



85 

 

 

A diversificação dos ciclos também é importante, porque através dessas 

opções é possível escalonar o processo produtivo da cultura, de forma a otimizar o 

maquinário e implementos utilizados, custos, preços, segunda safra, entre outros. 

No caso da empresa Vanguarda Agro, a safra se estende por 7 a 8 meses 

dependendo da localização. A utilização das variedades que permitem estender o 

ciclo durante todo este período é fato, entretanto, não se pode obter a informação da 

quantidade de cada variedade plantada. 

Assim, utilizou-se a premissa obtida do ciclo de produção de acordo com 

as operações descritas no relatório trimestral da companhia, referente ao primeiro 

trimestre de 2014. Esta premissa norteou o tempo de projeção dos fluxos de caixa. 

Para o município de Rio Verde, exemplifica-se o Esquema 3 abaixo: 

 

 

Esquema 3. Ciclo de cultura da soja e divisão de áreas para Rio Verde, GO. 
Fonte: premissas e Vanguarda Agro. 
Nota: as áreas descritas como plantio, tratos culturais e colheita foram divididas igualitariamente 
conforme orientado na Tabela 7. 

 

Sabendo-se o tempo de projeção da cultura de soja, pode-se projetar e 

estruturar os fluxos de caixa. 

 

 

5.1.7. Taxa de desconto 

 

A taxa de desconto foi calculada conforme descrito no Capítulo 4.1.6. 

para cada uma das regiões de Mato Grosso, Goiás e Bahia, cujos fluxos de caixa 

futuros foram descontados a taxas especificas. 

O modelo da taxa de desconto, utilizado neste trabalho, foi o custo médio 

ponderado de capital, WACC, descrito no Capítulo 3.1.2.2. dada pela Equação 5. 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Plantio (ha) 6.913           6.913           6.913           

Tratos culturais (ha) 5.185           5.185           5.185             5.185             

Colheita (ha) 5.185             5.185             5.185             5.185             

Ciclo da cultura de soja - Rio Verde - GO / MG / PI - Vanguarda Agro

Goiás

2013 2014
Safra 2013 / 2014
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Dessa maneira, o WACC será a taxa de desconto utilizada para trazer os fluxos de 

caixa futuros a valor presente no modelo de avaliação da lavoura de soja. 

Nas seções seguintes, explorará as variáveis que compõe o modelo 

WACC, demonstrando, quando o caso, as etapas de cálculo de cada uma, 

terminando com o cálculo do WACC. 

 

 

5.1.7.1. Taxa livre de risco e ágio pelo risco de mercado 

 

Neste trabalho, a taxa livre de risco foi o retorno obtido pelo título do 

governo emitido pelo tesouro nacional dos Estados Unidos da América, o T-bond. 

Sendo a soja uma cultura anual, respeitou-se o tempo de projeção com o tempo de 

vencimento do T-bond, adotando o T-bond 1 year para esta avaliação. 

A taxa de retorno do T-bond 1 year para a data base de 31 de março de 

2014 é igual a 0,13% ao ano, em dólar7. Convertendo esta taxa, em dólar, para a 

taxa em real pela Equação 17, tem-se: 

 

(1 + 𝑖𝑡) = (
1

𝐸𝑡
) × (1 + 𝑖𝑡

∗ + 𝑐𝑟𝑝) × 𝐸𝑡+1𝑒 

 

(1 + 𝑖𝑡) = (
1

2,2630 
) × (1 + 0,0013 + 0,0226) × 2,4200 

 

(1 + 𝑖𝑡) = 1,0949 

 

𝑖𝑡 = 0,0949 

 

Assim, a taxa livre de risco adotada nesta avaliação das lavouras de soja 

é de 9,49% ao ano. Por sua vez, o ágio pelo risco de mercado será baseando no 

estudo de Fernandez, Linhares e Acín (2014) que indicaram uma média histórica de 

7,80% ao ano. 

 
7
 Cotação do dolár de R$ 2,42 / US$ é a média prevista pelo Relatório Focus do Banco Central do 

Brasil de 28/03/2014 para o ano de 2014. 
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5.1.7.2. Estrutura de capital 

 

A estrutura de capital, para o modelo de avaliação dos ativos biológicos 

proposto, é uma média de mercado das empresas comparáveis como citado no 

Capítulo 4.1.6.4. As empresas comparáveis foram aquelas ligadas ao agronegócio 

brasileiro listadas na BMF&Bovespa que possuem negociações diárias. 

Para se calcular a média da estrutura de capital de mercado, levantou-se 

a dívida da empresa – dívida – e o capital próprio – equity – das empresas 

comparáveis, realizando a média da razão entre elas. 

Sumariamente, a Tabela 18 abaixo, denota a estrutura de capital de 

mercado e será usada para se calcular etapas da taxa de desconto: 

 

Tabela 18. Estrutura de capital de mercado 

Empresa 
Código 

BMF&Bovespa 
Dívida (D) Equity (E) (D + E) D / E D / (D+E) E / (D+E) 

Vanguarda Agro VAGR3 598,00 1.319,37 1.917,37 0,45 0,31 0,69 

Cosan CSAN3 8.722,46 9.940,38 18.662,84 0,88 0,47 0,53 

Brasil Agro AGRO3 119,02 581,77 700,79 0,20 0,17 0,83 

SLC Agrícola SLCE3 1.235,77 2.089,36 3.325,13 0,59 0,37 0,63 

BRF BRFS3 9.927,68 15.121,53 25.049,21 0,66 0,40 0,60 

Duratex DTEX3 2.730,42 4.444,96 7.175,38 0,61 0,38 0,62 

Marfrig MFRG3 9.399,51 2.932,71 12.332,22 3,21 0,76 0,24 

Klabin KLBN3 7.581,23 7.165,50 14.746,73 1,06 0,51 0,49 

Fibria Celulose FIBR3 8.444,65 14.461,97 22.906,62 0,58 0,37 0,63 

JBS JBSS3 32.375,47 21.757,26 54.132,73 1,49 0,60 0,40 

Vigor VIGR3 1.101,59 1.232,14 2.333,73 0,89 0,47 0,53 

Média  7.475,98 7.367,90 14.843,89 0,97 0,44 0,56 

Fonte: elaboração própria com dados extraídos de Bloomberg e Google Finance. 

 

 

5.1.7.3. Beta 

 

O beta foi calculado com base nos preços da soja, conforme descrito no 

Capítulo 4.1.6.5. Este fato, justifica a adoção de três taxas de descontos, uma para 

cada município, visto que os valores dos betas são diferentes para cada região e 

influenciam diretamente no modelo CAPM que calcula o custo do capital próprio. 

Além de considerar o preço da soja nas localidades de Rio Verde, Campo 

Novo dos Parecis e Barreiras, considerou-se o Ibovespa para a estimativa do beta 

segundo a Equação 22 descrita anteriormente. Portanto, o beta foi calculado em 
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função dos retornos dos preços da soja (ativo principal) e os retornos do IBOVESPA 

(retorno esperado de mercado). 

Considerando o município de Rio Verde, tem-se o seguinte cálculo do 

beta: 

 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑠𝑜𝑗𝑎 𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒

̃ , 𝑅𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎
̃ )

𝜎𝑅𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎
2  

 

𝛽 = 0,000752868 

 

Entretanto, o beta mensurado pela regressão linear é um beta puro, livre 

da influência da estrutura de capital, também conhecido como beta desalavancado. 

Para considerar a estrutura de capital média de mercado, deve-se alavancar o beta 

utilizando a Equação 23. 

Para Rio Verde tem-se: 

 

𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 𝛽𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 × {1 + [(
𝐷

𝐸
) × (1 − 𝑇)]} 

 

𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 0,000752868 × {1 + [(0,9661) × (1 − 0,3650)]} 

 

𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 = 0,00121 

 

Do mesmo princípio de cálculo utilizado para Rio Verde, calculou-se o 

beta8 para Campo Novo dos Parecis e Barreiras: 

 

𝛽𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠

=
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑠𝑜𝑗𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠

̃ , 𝑅𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎
̃ )

𝜎𝑅𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎
2  

𝛽𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠

=
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑠𝑜𝑗𝑎 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠

̃ , 𝑅𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎
̃ )

𝜎𝑅𝐼𝑏𝑜𝑣𝑒𝑠𝑝𝑎
2  

  

𝛽𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠 = 0,000274488 𝛽𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 = 0,000729493 

  

 
8
 Alguns valores apresentam-se arredondados. 



89 

 

 

𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠

= 0,0003

× {1

+ [(0,9661) × (1 − 0,3650)]} 

𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠

= 0,0007

× {1

+ [(0,9661)

× (1 − 0,3650)]} 

  

𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑁𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠 = 0,00044 𝛽𝑎𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠 = 0,00177 

 

Deste modo, o beta alavancado à estrutura de capital de mercado e 

utilizado na composição da taxa de desconto está resumido na Tabela 19, abaixo: 

 

Tabela 19. Resumo dos valores calculados do beta. 

Local Beta desalavancado Beta alavancado 

Barreiras, BA 0,000729 0,001177 

Rio Verde, GO 0,000753 0,001215 

Campo Novo dos Parecis, MT 0,000274 0,000443 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

5.1.7.4. Custo de capital próprio 

 

Em relação ao custo de capital próprio, calculou-se o CAPM a partir da 

Equação 4. Por possuir a variável beta em sua fórmula, o CAPM é diferente para os 

municípios onde há lavouras de soja da Vanguarda Agro. 

A Tabela 20 demonstra o custo de capital próprio9 de forma arredondada: 

 

Tabela 20. Custo de capital próprio (CAPM) 

 
Taxa livre 
de risco 

Prêmio por risco 
de mercado 

Beta CAPM 

Campo Novo dos Parecis 9,49% 7,80% 0,000443 9,4970% 

Rio Verde 9,49% 7,80% 0,001215 9,5031% 

Barreiras 9,49% 7,80% 0,001177 9,5028% 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
9
 Por exemplo, o cálculo do CAPM para a cidade de Rio Verde é dado por: 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] × 𝛽 

𝐶𝐴𝑃𝑀𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 0,0949 + (0,0780) × 0,0012 

𝐶𝐴𝑃𝑀𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 0,09503 



90 

 

 

5.1.7.5. WACC 

 

De posse dos parâmetros do modelo WACC, apresentados na seção 

anterior, pode-se calcular o custo médio ponderado de capital. Exemplificando, para 

o município de Rio Verde, o WACC, foi calculado da seguinte maneira: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ×
𝐸

(𝐷 + 𝐸)
+ 𝑘𝑑 × (1 − 𝑇) ×

𝐷

(𝐷 + 𝐸)
 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 0,09503 × 0,5625 + 0,055 × (1 − 0,3400) × 0,4375 

 

𝑊𝑎𝑐𝑐𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 0,0693 

 

Por se tratar de uma taxa de desconto nominal, deve-se convertê-la em 

uma taxa de desconto real, ou seja, considerando a inflação do período. Para o ano 

de 2014, o BCB estipula uma meta de inflação de 4,50%, de acordo com a 

Resolução 4.095, de 28/6/2012. Então, tem-se: 

 

(1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) = (1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙) ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜) 

 

(1 + 0,0693) = (1 + 𝑊𝑎𝑐𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) ∗ (1 + 0,045) 

 

𝑊𝑎𝑐𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 0,02329 

 

Do modo como o WACC foi calculado, a taxa real se apresenta 

anualizada, contudo, as projeções dos fluxos são mensais. Portanto, a taxa de 

desconto deve ser transformada para uma taxa mensal, a fim de realizar o desconto 

dos fluxos de forma adequada. 

Para Rio Verde, tem-se a taxa de desconto mensal: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = (1 + 𝑊𝑎𝑐𝑐𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
1

12 − 1 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = (1 + 0,02329)
1

12 − 1 
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𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 = 0,00192 

 

Idêntico às memórias de cálculo ao WACC para o munícipio de Rio 

Verde, calculou-se as taxas de desconto para Campo Novo dos Parecis e Barreiras, 

obtendo os resultados resumidos na Tabela 21 abaixo: 

 

Tabela 21. Taxa de desconto, WACC, calculado para o modelo de avaliação das lavouras de soja. 

 Campo Novo 
dos Parecis 

Rio Verde Barreiras 

WACC nominal (a.a.) 6,9301% 6,9336% 6,9334% 

WACC real (a.a.) 2,3255% 2,3288% 2,3286% 

WACC (a.m.) 0,1918% 0,1920% 0,1920% 

Fonte: elaboração própria 

 

 

5.1.8. Modelo de avaliação da lavoura de soja proposto 

 

O fluxo de caixa livre segue o padrão estabelecido pelo Esquema 1, de 

FCFF, com cinco grupos de contas até a obtenção do lucro líquido: 

 Receita; 

 Custos; 

 Despesas; 

 Depreciação; e 

 Amortização. 

Estas contas são baseadas nas premissas de área e atividades, onde há 

divisão igualitária destas durante o escalonamento das atividades (plantio, tratos 

culturas e colheita) da empresa. Levam-se em conta também, as premissas 

agronômicas de aplicações de fertilizantes e agrotóxicos e do ciclo fenológico da 

soja. 

Os Esquemas 4, 5 e 6 representam, na ordem, a estruturação do fluxo de 

caixa livre para os municípios de Rio Verde, Campo Novo dos Parecis e Barreiras. 
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Esquema 4. Estruturação do fluxo de caixa livre para a cidade de Rio Verde, Goiás. 
Fonte: elaboração própria. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Receita -                  -                  -                  -                  11.416.683     11.416.683     11.416.683     11.416.683     

Quantidade -                  -                  -                  -                  254.053          254.053          254.053          254.053          

Preço 44,94           44,94           44,94           44,94           44,94             44,94             44,94             44,94             

Custos 1.901.447     1.901.447     2.296.849     1.516.717     2.017.564       1.793.111       1.327.413       1.327.413       

Operação com máquinas 667.796        667.796        1.168.643     500.847        1.001.694       1.001.694       500.847          500.847          

Mão-de-obra temporária 20.609         20.609         20.609         20.609         20.609            20.609            20.609            20.609            

Mão-de-obra fixa 28.101         28.101         28.101         28.101         28.101            28.101            28.101            28.101            

Sementes 112.336        112.336        112.336        -                  -                    -                    -                    -                    

Fertilizantes 224.453        224.453        224.453        224.453        224.453          -                    -                    -                    

Agrotóxicos 175.741        175.741        70.297         70.297         70.297            70.297            105.445          105.445          

Transporte externo 261.182        261.182        261.182        261.182        261.182          261.182          261.182          261.182          

Seguro da Produção 85.030         85.030         85.030         85.030         85.030            85.030            85.030            85.030            

Assistência Técnica 43.604         43.604         43.604         43.604         43.604            43.604            43.604            43.604            

CESSR 282.595        282.595        282.595        282.595        282.595          282.595          282.595          282.595          

Despesas 1.240.503     1.240.503     1.240.503     1.240.503     1.240.503       1.240.503       1.240.503       1.240.503       

Juros do Financiamento 60.013         60.013         60.013         60.013         60.013            60.013            60.013            60.013            

Manutenção benfeitorias e Instalações 23.668         23.668         23.668         23.668         23.668            23.668            23.668            23.668            

Encargos sociais -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    

Seguro do capital fixo 12.806         12.806         12.806         12.806         12.806            12.806            12.806            12.806            

Remuneração esperada sobre o capital fixo 1.054.189     1.054.189     1.054.189     1.054.189     1.054.189       1.054.189       1.054.189       1.054.189       

Terra Própria 89.826         89.826         89.826         89.826         89.826            89.826            89.826            89.826            

Arrendamento 964.364        964.364        964.364        964.364        964.364          964.364          964.364          964.364          

Depreciação 469.712        467.993        466.279        464.572        462.871          461.176          459.488          457.805          

Benfeitorias e instalações 289.698        288.637        287.580        286.527        285.478          284.433          283.392          282.354          

Implementos 100.740        100.371        100.003        99.637         99.272            98.909            98.547            98.186            

Máquinas 79.275         78.985         78.695         78.407         78.120            77.834            77.549            77.265            

Amortização 224.686        224.686        224.686        224.686        224.686          224.686          224.686          224.686          

Fertilizantes 119.241        119.241        119.241        119.241        119.241          119.241          119.241          119.241          

Agrotóxicos 105.445        105.445        105.445        105.445        105.445          105.445          105.445          105.445          

Lucro ativo biológico 3.611.663-     3.609.943-     4.003.632-     3.221.793-     7.695.745       7.921.892       8.389.279       8.390.962       

Imposto de renda -                  -                  -                  -                  1.923.936       1.980.473       2.097.320       2.097.740       

CSSL -                  -                  -                  -                  692.617          712.970          755.035          755.187          

Depreciação 469.712        467.993        466.279        464.572        462.871          461.176          459.488          457.805          

Amortização 224.686        224.686        224.686        224.686        224.686          224.686          224.686          224.686          

Fluxo de caixa livre 2.917.265-     2.917.265-     3.312.667-     2.532.535-     5.766.748       5.914.311       6.221.098       6.220.526       

Fluxo de caixa da soja
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Esquema 5. Estruturação do fluxo de caixa livre para a cidade de Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso. 
Fonte: elaboração própria. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Receita -                    -                    -                    53.553.182     53.553.182     53.553.182     53.553.182     53.553.182     

Quantidade -                    -                    -                    1.365.071       1.365.071       1.365.071       1.365.071       1.365.071       

Preço 39                  39                  39                  39                  39                  39                  39                  39                  

Custos 14.221.772     14.221.772     21.851.894     19.010.781     7.709.287       7.709.287       8.064.368       8.064.368       

Operação com máquinas 5.796.910       5.796.910       14.492.276     12.173.512     3.478.146       3.478.146       3.478.146       3.478.146       

Mão-de-obra temporária 294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          

Mão-de-obra fixa 130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          

Sementes 522.349          522.349          522.349          -                    -                    -                    -                    -                    

Fertilizantes 2.606.129       2.606.129       2.606.129       2.606.129       -                    -                    -                    -                    

Agrotóxicos 1.775.405       1.775.405       710.162          710.162          710.162          710.162          1.065.243       1.065.243       

Transporte externo 940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          

Seguro da Produção 735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          

Assistência Técnica 376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          

PROAGRO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CESSR 1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       

Despesas 9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       

Juros do Financiamento 685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          

Manutenção benfeitorias e Instalações 78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            

Encargos sociais 59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            

Seguro do capital fixo 97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            

Remuneração esperada sobre o capital fixo 941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          

Terra Própria 7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       

Depreciação 1.464.318       1.458.956       1.453.615       1.448.292       1.442.990       1.437.706       1.432.442       1.427.198       

Benfeitorias e instalações 131.110          130.629          130.151          129.675          129.200          128.727          128.256          127.786          

Implementos 486.133          484.353          482.579          480.812          479.052          477.298          475.550          473.809          

Máquinas 847.076          843.974          840.884          837.805          834.738          831.681          828.636          825.602          

Amortização 2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       

Fertilizantes 1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       

Agrotóxicos 1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       

Lucro ativo biológico 27.305.440-     27.300.079-     34.924.859-     21.474.758     32.781.555     32.786.838     32.437.021     32.442.265     

Imposto de renda -                    -                    -                    5.368.689       8.195.389       8.196.709       8.109.255       8.110.566       

CSSL -                    -                    -                    1.932.728       2.950.340       2.950.815       2.919.332       2.919.804       

Depreciação 1.464.318       1.458.956       1.453.615       1.448.292       1.442.990       1.437.706       1.432.442       1.427.198       

Amortização 2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       

Fluxo de caixa livre 23.668.275-     23.668.275-     31.298.397-     17.794.480     25.251.663     25.249.867     25.013.724     25.011.941     

Fluxo de caixa da soja
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Esquema 6. Estruturação do fluxo de caixa livre para a cidade de Barreiras, Bahia. 
Fonte: elaboração própria. 

0 1 2 3 4 5 6

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Receita -                  -                  -                -                5.401.108     5.401.108     5.401.108     

Quantidade -                  -                  -                -                118.711        118.711        118.711        

Preço 45                45                45             45              45                45                45                

Custos 2.199.327     2.199.327     1.413.644   1.413.644   1.791.604     839.457        839.457        

Operação com máquinas 566.940        566.940        377.960     377.960      755.920        377.960        377.960        

Mão-de-obra temporária 5.607           5.607           5.607         5.607         5.607           5.607           5.607           

Mão-de-obra fixa 32.311         32.311         32.311       32.311       32.311         32.311         32.311         

Sementes 343.413        343.413        -                -                -                  -                  -                  

Fertilizantes 624.844        624.844        624.844     624.844      624.844        -                  -                  

Agrotóxicos 455.922        455.922        202.632     202.632      202.632        253.290        253.290        

Transporte externo 55.621         55.621         55.621       55.621       55.621         55.621         55.621         

Seguro da Produção 34.679         34.679         34.679       34.679       34.679         34.679         34.679         

Assistência Técnica 17.786         17.786         17.786       17.786       17.786         17.786         17.786         

CESSR 62.204         62.204         62.204       62.204       62.204         62.204         62.204         

Despesas 694.001        694.001        694.001     694.001      694.001        694.001        694.001        

Juros do Financiamento 34.855         34.855         34.855       34.855       34.855         34.855         34.855         

Manutenção benfeitorias e Instalações 45.820         45.820         45.820       45.820       45.820         45.820         45.820         

Encargos sociais 39.361         39.361         39.361       39.361       39.361         39.361         39.361         

Seguro do capital fixo 187              187              187            187            187              187              187              

Remuneração esperada sobre o capital fixo 513.027        513.027        513.027     513.027      513.027        513.027        513.027        

Terra Própria 60.750         60.750         60.750       60.750       60.750         60.750         60.750         

Depreciação 414.951        413.432        411.918     410.410      408.907        407.410        405.918        

Benfeitorias e instalações 237.290        236.421        235.555     234.693      233.834        232.977        232.124        

Implementos 126.349        125.886        125.425     124.966      124.509        124.053        123.599        

Máquinas 51.312         51.124         50.937       50.751       50.565         50.380         50.195         

Amortização 668.844        668.844        668.844     668.844      668.844        668.844        668.844        

Fertilizantes 379.370        379.370        379.370     379.370      379.370        379.370        379.370        

Agrotóxicos 289.474        289.474        289.474     289.474      289.474        289.474        289.474        

Lucro ativo biológico 3.308.278-     3.306.759-     2.519.562-   2.518.054-   2.506.597     3.460.241     3.461.732     

Imposto de renda -                  -                  -                -                626.649        865.060        865.433        

CSSL -                  -                  -                -                225.594        311.422        311.556        

Depreciação 414.951        413.432        411.918     410.410      408.907        407.410        405.918        

Amortização 668.844        668.844        668.844     668.844      668.844        668.844        668.844        

Fluxo de caixa livre 2.224.484-     2.224.484-     1.438.801-   1.438.801-   2.732.105     3.360.013     3.359.505     

Fluxo de caixa da soja
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Com o fluxo de caixa livre estruturado, torna-se possível avaliar o ativo 

biológico, descontando-se os fluxos a WACC, pela abordagem do FCD presente na 

Equação 6 com os ajustes mencionados no Capítulo 3. 

Utilizando a Equação 6 para o município de Rio Verde, tem-se: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑎𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑎𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒

=
−2.917.265

(1 + 0,0019)
+

−2.917.265

(1 + 0,0019)1

−3.312.667    

(1 + 0,0019)2
+

−2.532.535    

(1 + 0,0019)3

+
5.766.748

(1 + 0,0019)4
+

5.914.311

(1 + 0,0019)5
+

6.221.098

(1 + 0,0019)6
+

6.220.526

(1 + 0,0019)7
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑎𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒

= −2.917.265 − 2.911.674 − 3.299.982 − 2.518.002 + 5.722.666

+  5.857.852 + 6.149.902 + 6.137.551  

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑎𝑅𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 =  12.221.048  

 

Portanto, o valor justo da lavoura de soja no município de Rio Verde é de 

R$ 12.221.048. 

Igualmente ao cálculo para Rio Verde, as cidades de Campo Novo dos 

Parecis e Barreiras têm os resultados demonstrados na Tabela 22: 

 

Tabela 22. Valor das lavoras de soja na Bahia e no Mato Grosso 

  Valor justo de avaliação 

Barreiras 2.051.683 

Campo Novo dos Parecis 38.697.243 

Fonte: elaboração própria. 

 

Consequentemente, o valor justo das lavouras de soja pertencentes à 

empresa Vanguarda Agro, na data base de 31 de março de 2014, é a somatória dos 

valores de avaliação para Rio Verde, Campo Novo dos Parecis e Barreiras, 

totalizando R$ 52.969.973. 
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Os Esquemas 7, 8 e 9, abaixo, representam a estrutura completa do 

modelo de avaliação das lavouras de soja para as cidades de Rio Verde, Campo 

Novo dos Parecis e Barreiras, respectivamente. 

 

 

Esquema 7. Estrutura completa do modelo de avaliação da lavoura de soja na cidade de Rio Verde, 
Goiás. 
Fonte: elaboração própria 
Nota: ilustração do ciclo fenológico da soja foi adaptado de Bayer CropScience. 

 

 

Fertilizante (ha) 4.148           4.148           4.148           4.148           4.148             

Defensivos (ha) 3.457           3.457           3.457           3.457           3.457             3.457             

Herbicidas (ha) 5.185           5.185           5.185             5.185             

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Plantio (ha) 6.913           6.913           6.913           

Tratos culturais (ha) 5.185           5.185           5.185             5.185             

Colheita (ha) 5.185             5.185             5.185             5.185             

13.826-         13.826-         8.641-           15.554-         10.370-            10.370-            15.554-            15.554-            

0 1 2 3 4 5 6 7

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Receita R$ -                  -                  -                  -                  11.416.683     11.416.683     11.416.683     11.416.683     

Quantidade sc -                  -                  -                  -                  254.053          254.053          254.053          254.053          

Preço R$/sc 44,94           44,94           44,94           44,94           44,94             44,94             44,94             44,94             

Custos R$ 1.901.447     1.901.447     2.296.849     1.516.717     2.017.564       1.793.111       1.327.413       1.327.413       

Operação com máquinas R$ 667.796        667.796        1.168.643     500.847        1.001.694       1.001.694       500.847          500.847          

Mão-de-obra temporária R$ 20.609         20.609         20.609         20.609         20.609            20.609            20.609            20.609            

Mão-de-obra fixa R$ 28.101         28.101         28.101         28.101         28.101            28.101            28.101            28.101            

Sementes R$ 112.336        112.336        112.336        -                  -                    -                    -                    -                    

Fertilizantes R$ 224.453        224.453        224.453        224.453        224.453          -                    -                    -                    

Agrotóxicos R$ 175.741        175.741        70.297         70.297         70.297            70.297            105.445          105.445          

Transporte externo R$ 261.182        261.182        261.182        261.182        261.182          261.182          261.182          261.182          

Seguro da Produção R$ 85.030         85.030         85.030         85.030         85.030            85.030            85.030            85.030            

Assistência Técnica R$ 43.604         43.604         43.604         43.604         43.604            43.604            43.604            43.604            

CESSR R$ 282.595        282.595        282.595        282.595        282.595          282.595          282.595          282.595          

Despesas R$ 1.240.503     1.240.503     1.240.503     1.240.503     1.240.503       1.240.503       1.240.503       1.240.503       

Juros do Financiamento R$ 60.013         60.013         60.013         60.013         60.013            60.013            60.013            60.013            

Manutenção benfeitorias e Instalações R$ 23.668         23.668         23.668         23.668         23.668            23.668            23.668            23.668            

Encargos sociais R$ -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                    -                    

Seguro do capital fixo R$ 12.806         12.806         12.806         12.806         12.806            12.806            12.806            12.806            

Remuneração esperada sobre o capital fixo R$ 1.054.189     1.054.189     1.054.189     1.054.189     1.054.189       1.054.189       1.054.189       1.054.189       

Terra Própria R$ 89.826         89.826         89.826         89.826         89.826            89.826            89.826            89.826            

Arrendamento R$ 964.364        964.364        964.364        964.364        964.364          964.364          964.364          964.364          

Depreciação R$ 469.712        467.993        466.279        464.572        462.871          461.176          459.488          457.805          

Benfeitorias e instalações R$ 289.698        288.637        287.580        286.527        285.478          284.433          283.392          282.354          

Implementos R$ 100.740        100.371        100.003        99.637         99.272            98.909            98.547            98.186            

Máquinas R$ 79.275         78.985         78.695         78.407         78.120            77.834            77.549            77.265            

Amortização 224.686        224.686        224.686        224.686        224.686          224.686          224.686          224.686          

Fertilizantes R$ 119.241        119.241        119.241        119.241        119.241          119.241          119.241          119.241          

Agrotóxicos R$ 105.445        105.445        105.445        105.445        105.445          105.445          105.445          105.445          

Lucro ativo biológico R$ 3.611.663-     3.609.943-     4.003.632-     3.221.793-     7.695.745       7.921.892       8.389.279       8.390.962       

Imposto de renda R$ -                  -                  -                  -                  1.923.936       1.980.473       2.097.320       2.097.740       

CSSL R$ -                  -                  -                  -                  692.617          712.970          755.035          755.187          

Depreciação R$ 469.712        467.993        466.279        464.572        462.871          461.176          459.488          457.805          

Amortização R$ 224.686        224.686        224.686        224.686        224.686          224.686          224.686          224.686          

Fluxo de caixa livre R$ 2.917.265-     2.917.265-     3.312.667-     2.532.535-     5.766.748       5.914.311       6.221.098       6.220.526       

Fluxo de caixa descontado R$ 2.917.265-     2.911.674-     3.299.982-     2.518.002-     5.722.666       5.857.852       6.149.902       6.137.551       

Valor do ativo biológico R$ 12.221.048   

Premissas agronômicas (técnicas)

Ciclo da cultura de soja - Rio Verde - GO / MG / PI - Vanguarda Agro

Fluxo de caixa da soja

Goias

Minas Gerais

Piauí

2013 2014
Safra 2013 / 2014
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Esquema 8. Estrutura completa do modelo de avaliação da lavoura de soja na cidade de Campo 
Novo dos Parecis, Mato Grosso. 
Fonte: elaboração própria 
Nota: ilustração do ciclo fenológico da soja foi adaptado de Bayer CropScience. 

 

 

34.823            34.823            34.823            34.823            

23.216            23.216            23.216            23.216            23.216            23.216            

34.823            34.823            34.823            34.823            

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

46.431            46.431            46.431            

69.647            69.647            

27.859            27.859            27.859            27.859            27.859            

-92862 -92862 -23215,5 -41787,9 -111434,4 -111434,4 -111434,4 -111434,4

0 1 2 3 4 5 6 7

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Receita -                    -                    -                    53.553.182     53.553.182     53.553.182     53.553.182     53.553.182     

Quantidade -                    -                    -                    1.365.071       1.365.071       1.365.071       1.365.071       1.365.071       

Preço 39                  39                  39                  39                  39                  39                  39                  39                  

Custos 14.221.772     14.221.772     21.851.894     19.010.781     7.709.287       7.709.287       8.064.368       8.064.368       

Operação com máquinas 5.796.910       5.796.910       14.492.276     12.173.512     3.478.146       3.478.146       3.478.146       3.478.146       

Mão-de-obra temporária 294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          294.953          

Mão-de-obra fixa 130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          130.935          

Sementes 522.349          522.349          522.349          -                    -                    -                    -                    -                    

Fertilizantes 2.606.129       2.606.129       2.606.129       2.606.129       -                    -                    -                    -                    

Agrotóxicos 1.775.405       1.775.405       710.162          710.162          710.162          710.162          1.065.243       1.065.243       

Transporte externo 940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          940.228          

Seguro da Produção 735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          735.293          

Assistência Técnica 376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          376.962          

PROAGRO -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CESSR 1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       1.042.608       

Despesas 9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       9.446.503       

Juros do Financiamento 685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          685.844          

Manutenção benfeitorias e Instalações 78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            78.004            

Encargos sociais 59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            59.722            

Seguro do capital fixo 97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            97.157            

Remuneração esperada sobre o capital fixo 941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          941.272          

Terra Própria 7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       7.584.504       

Depreciação 1.464.318       1.458.956       1.453.615       1.448.292       1.442.990       1.437.706       1.432.442       1.427.198       

Benfeitorias e instalações 131.110          130.629          130.151          129.675          129.200          128.727          128.256          127.786          

Implementos 486.133          484.353          482.579          480.812          479.052          477.298          475.550          473.809          

Máquinas 847.076          843.974          840.884          837.805          834.738          831.681          828.636          825.602          

Amortização 2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       

Fertilizantes 1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       1.107.605       

Agrotóxicos 1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       1.065.243       

Lucro ativo biológico 27.305.440-     27.300.079-     34.924.859-     21.474.758     32.781.555     32.786.838     32.437.021     32.442.265     

Imposto de renda -                    -                    -                    5.368.689       8.195.389       8.196.709       8.109.255       8.110.566       

CSSL -                    -                    -                    1.932.728       2.950.340       2.950.815       2.919.332       2.919.804       

Depreciação 1.464.318       1.458.956       1.453.615       1.448.292       1.442.990       1.437.706       1.432.442       1.427.198       

Amortização 2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       2.172.848       

Fluxo de caixa livre 23.668.275-     23.668.275-     31.298.397-     17.794.480     25.251.663     25.249.867     25.013.724     25.011.941     

Fluxo de caixa descontado 23.668.275-     23.622.977-     31.178.710-     17.692.507     25.058.904     25.009.165     24.727.857     24.678.771     

Valor do ativo biológico 38.697.243     

Ciclo da cultura de soja - Campo Novo dos Parecis - Mato Grosso - Vanguarda Agro

Fluxo de caixa da soja

Premissas agronômicas (técnicas)

Mato Grosso

2013 2014
Safra 2013 / 2014



98 

 

 

 

Esquema 9. Estrutura completa do modelo de avaliação da lavoura de soja na cidade de Barreiras, 
Bahia. 
Fonte: elaboração própria 
Nota: ilustração do ciclo fenológico da soja foi adaptado de Bayer CropScience. 

 

 

5.1.9. Resultados a avaliação da cultura de soja 

 

Consolidando os resultados obtidos, pelo modelo de avaliação proposto, 

descrito nas seções anteriores, encontram-se os valores apresentados na Tabela 23 

abaixo. 

 

Fertilizante (ha) 1.454           1.454           1.454         1.454         1.454           

Defensivos (ha) 1.454           1.454           1.454         1.454         1.454           

Herbicidas (ha) 1.817           1.817           1.817           1.817           

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Plantio (ha) 3634 3.634           

Tratos culturais (ha) 2.423         2.423         2.423           

Colheita (ha) 2.423           2.423           2.423           

-3.634 -3.634 -4.845 -4.845 -2.423 -4.845 -4.845

0 1 2 3 4 5 6

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril

Receita R$ -                  -                  -                -                5.401.108     5.401.108     5.401.108     

Quantidade sc -                  -                  -                -                118.711        118.711        118.711        

Preço R$/sc 45                45                45             45              45                45                45                

Custos R$ 2.199.327     2.199.327     1.413.644   1.413.644   1.791.604     839.457        839.457        

Operação com máquinas R$ 566.940        566.940        377.960     377.960      755.920        377.960        377.960        

Mão-de-obra temporária R$ 5.607           5.607           5.607         5.607         5.607           5.607           5.607           

Mão-de-obra fixa R$ 32.311         32.311         32.311       32.311       32.311         32.311         32.311         

Sementes R$ 343.413        343.413        -                -                -                  -                  -                  

Fertilizantes R$ 624.844        624.844        624.844     624.844      624.844        -                  -                  

Agrotóxicos R$ 455.922        455.922        202.632     202.632      202.632        253.290        253.290        

Transporte externo R$ 55.621         55.621         55.621       55.621       55.621         55.621         55.621         

Seguro da Produção R$ 34.679         34.679         34.679       34.679       34.679         34.679         34.679         

Assistência Técnica R$ 17.786         17.786         17.786       17.786       17.786         17.786         17.786         

CESSR R$ 62.204         62.204         62.204       62.204       62.204         62.204         62.204         

Despesas R$ 694.001        694.001        694.001     694.001      694.001        694.001        694.001        

Juros do Financiamento R$ 34.855         34.855         34.855       34.855       34.855         34.855         34.855         

Manutenção benfeitorias e Instalações R$ 45.820         45.820         45.820       45.820       45.820         45.820         45.820         

Encargos sociais R$ 39.361         39.361         39.361       39.361       39.361         39.361         39.361         

Seguro do capital fixo R$ 187              187              187            187            187              187              187              

Remuneração esperada sobre o capital fixo R$ 513.027        513.027        513.027     513.027      513.027        513.027        513.027        

Terra Própria R$ 60.750         60.750         60.750       60.750       60.750         60.750         60.750         

Depreciação R$ 414.951        413.432        411.918     410.410      408.907        407.410        405.918        

Benfeitorias e instalações R$ 237.290        236.421        235.555     234.693      233.834        232.977        232.124        

Implementos R$ 126.349        125.886        125.425     124.966      124.509        124.053        123.599        

Máquinas R$ 51.312         51.124         50.937       50.751       50.565         50.380         50.195         

Amortização 668.844        668.844        668.844     668.844      668.844        668.844        668.844        

Fertilizantes R$ 379.370        379.370        379.370     379.370      379.370        379.370        379.370        

Agrotóxicos R$ 289.474        289.474        289.474     289.474      289.474        289.474        289.474        

Lucro ativo biológico R$ 3.308.278-     3.306.759-     2.519.562-   2.518.054-   2.506.597     3.460.241     3.461.732     

Imposto de renda R$ -                  -                  -                -                626.649        865.060        865.433        

CSSL R$ -                  -                  -                -                225.594        311.422        311.556        

Depreciação R$ 414.951        413.432        411.918     410.410      408.907        407.410        405.918        

Amortização R$ 668.844        668.844        668.844     668.844      668.844        668.844        668.844        

Fluxo de caixa livre R$ 2.224.484-     2.224.484-     1.438.801-   1.438.801-   2.732.105     3.360.013     3.359.505     

Fluxo de caixa descontado R$ 2.224.484-     2.220.221-     1.433.291-   1.430.544-   2.711.222     3.327.940     3.321.061     

Valor do ativo biológico R$ 2.051.683     

Premissas agronômicas (técnicas)

Ciclo da cultura de soja - Barreiras - BA - Vanguarda Agro

Bahia

Fluxo de caixa da soja

Safra 2013 / 2014
2013 2014
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Tabela 23. Valor justo calculado pela metodologia proposta das lavouras de soja da empresa 

Vanguarda Agro (em R$). 

Localização das fazendas Valor de avaliação 

BA 2.051.683 

GO / MG / PI 12.221.048 

MT 38.697.243 

Total calculado 52.969.973 

Fonte: elaboração própria. 

 

O total de mais de R$ 50 milhões do ativo biológico, soja, foi composto de 

três avaliações contemplando as lavouras da Vanguarda Agro, compreendidas em 5 

estados diferentes. 

A diferença observada, entre o valor de avaliação do modelo proposto e o 

valor imputado no balanço da empresa, é de R$ 4.759.973, ou 9,87%. O Gráfico 6 

ilustra a diferença obtida: 

 

 

Gráfico 6. Valor calculado pelo modelo de avaliação proposto versus valor de 
livros da Vanguarda Agro para as lavouras de soja na data base de 
31/03/2014. 
Fonte: elaboração própria e Vanguarda Agro. 
Nota: o valor de livros do ativo biológico da Vanguarda Agro foi obtido pela 
consulta ao relatório de informações trimestrais 1T14 da empresa. 

 

Esta diferença de 9,87% entre os valores pode ser resultante, entre outros 

fatores, do preço utilizado para o cômputo da receita. No relatório 1T14 da empresa 

Vanguarda Agro há uma informação de preços de hedge para vendas físicas, com 

valor de US$ 21,91 por saco de soja. Dada à cotação do dólar da data base de 31 

de março de 2014 igual a 2,2630 para venda, o preço da saca de soja é de R$ 

49,5823, superior ao preço de equilíbrio adotado no modelo de avaliação, o que 

pode explicar parte da diferença encontrada entre os valores. 

52.969.973 48.210.000 

Total calculado Vanguarda Agro

Diferença
9,87%
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Aliado aos preços, o custo é outra razão que pode influenciar os valores 

obtidos. Como a empresa Vanguarda Agro possui 167.300 hectares plantados com 

soja, o poder de barganha frente aos fornecedores de insumos deve ser elevado, 

possibilitando a diminuição dos custos incorridos nas lavouras.  

Outro ponto importante, que pode explicar a diferença observada, é a taxa 

de desconto utilizada. Provavelmente a taxa que a empresa utilizou, em sua 

avaliação, foi baseada em informações próprias, e é diferente da taxa utilizada no 

modelo, uma vez que a proposta é considerar variáveis observadas no mercado e 

não as individuais de cada empresa. 

Embora as diferenças de preços, custos e taxas de desconto possam não 

ser o real motivador da diferença encontrada, fica difícil explicar com exatidão 

qual(is) variável(is) do modelo ocasionou a diferença dos valores sem um estudo 

detalhado e informações precisas da companhia. 

 

 

5.2. Avaliação de outras culturas ou rebanhos 

 

Avaliar, demais culturas ou rebanhos pelo método proposto, deve seguir 

os mesmos passos do exposto no Capítulo 5.1. Algumas exceções ou adaptações 

devem ser feitas, de acordo com o ativo biológico avaliado e as informações 

disponíveis. 

A proposta de ajustes na metodologia de avaliação de ativos biológicos, 

por fluxo de caixa descontado, pode ser replicada para todas as plantas e animais 

vivos, obtendo o valor justo dos mesmos. 

Generalizando, as culturas anuais como as commodities, ou animais de 

ciclo curto como aves, podem ser avaliadas conforme o exemplo da avaliação da 

soja sem necessidade de grandes alterações. Deve-se, apenas, respeitar o ciclo de 

vida e estádios fenológicos dos ativos em questão para que se possam ter 

premissas mais coerentes com a avaliação. 

A metodologia do fluxo de caixa descontado, mesmo com os ajustes 

propostos, segue um padrão demonstrado na avaliação das lavouras de soja. 

Apesar disso, algumas diferenças de avaliação entre ativos biológicos aparecem 
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quando o ciclo de vida se torna extenso, ultrapassando o período anual, como no 

caso de pomares (árvores frutíferas) ou florestas. 

Em alguns casos, árvores frutíferas podem produzir por muitos anos. Por 

exemplo, pomares de laranja possuem produtividade economicamente viável de 25 

a 30 anos, já videiras podem produzir por mais de 100 anos. O mesmo se 

assemelha a florestas plantadas, cujo ciclo de vida é longo, podendo ultrapassar 50 

anos (caso de pinus). 

Considerando o tempo de projeção extenso destes casos, recomenda-se 

o uso um valor terminal para a perpetuidade (Equação 7 e Capítulo 4.1.5.). Isto 

resultaria em uma diminuição do tempo de projeção dos fluxos diminuindo parte da 

incerteza gerada pelo modelo em longas séries. 

O mesmo ocorre em avaliação de animais de médio e grande porte, onde 

o ciclo de vida pode perdurar por alguns anos. Supondo-se uma vaca leiteira, com 

vida útil produtiva de 6 anos (EMBRAPA, 2010, p.6), pode-se assumir uma 

perpetuidade após este período presumindo que haverá outras vacas já em estágio 

maduro para assumir a função produtora, gerando-se uma sucessão da atividade, e, 

com isso, progressão do fluxo de caixa perpétuo. Outros animais usados como 

matrizes reprodutoras geram caixa por um longo período, difícil de ser determinado, 

e também se pode assumir um valor de perpetuidade. 

Simultaneamente a avaliação econômica, uma avaliação agronômica de 

teor técnico deve ser realizada para validar premissas de produtividade. Esta 

avaliação se consiste em idas frequentes a campo e mensuração in loco da 

produtividade se valendo de técnicas específicas como, por exemplo, plantas por 

metro, grãos por planta, peso da planta, florescimento, entre outras. Na avaliação da 

soja do Capítulo 5.1. não foi realizado esta etapa. 

Importante salientar que o monitoramento da lavoura e do rebanho é 

importante, pois se torna possível ajustar as projeções dos fluxos de caixa de acordo 

com o observado em campo. Em períodos largos de tempo, os ajustes são 

frequentes, visto que as condições edafoclimáticas podem vir a interferir na 

produtividade da planta ou animal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como objetivo deste trabalho, procurou-se estruturar uma metodologia de 

avaliação que permitisse a mensuração do valor justo dos ativos biológicos. 

Baseado na metodologia do fluxo de caixa descontado, alguns parâmetros foram 

ajustados, de forma que a avaliação reflita as condições das plantas e animais vivos 

com suas características e localizações atuais. 

Os parâmetros contemplados com ajustes foram: a formação da receita, a 

estruturação do custo, o cômputo da depreciação e amortização, o tempo de 

projeção, o valor terminal e a taxa de desconto. Através destes ajustes e aliando a 

uma avaliação agronômica, propõe-se uma metodologia de avaliação de ativos 

biológicos que respeita as normas CPC 29 e IAS 41. 

Esta proposta metodológica se diferencia da metodologia tradicional do 

fluxo de caixa descontado por cinco pontos principais. 

O primeiro deles está na não influência de fatores inerentes a comprador 

ou vendedor, sendo a avaliação e o valor justo isentos de contaminação por parte do 

poder de barganha de ambas as partes. Esta característica se deve ao segundo 

ponto, onde, a adoção de dados conhecidos de mercado, possibilita uma avaliação 

com menos subjetividade e disponível à conferência dos dados utilizados. 

O terceiro e quarto ponto se correlacionam de maneira positiva e 

negativa, respectivamente. Ao aliar conhecimentos econômicos e agronômicos, o 

terceiro ponto, torna a avaliação mais assertiva e coerente, com menor margem para 

divergência de valores e opiniões. Entretanto, como quarto ponto, o profissional 

habilitado para avaliar ativos biológicos, necessita ter conhecimentos sobre as duas 

áreas (econômica e agronômica), podendo ser, dependendo do ponto de vista, um 

ponto negativo para a aplicação desta proposta metodológica. 

O quinto ponto se refere à adaptabilidade da metodologia em atender 

diversos ativos, desde que existam dados para tal. Através desta proposta de 

metodologia, podem-se avaliar lavouras, animais, enxame, florestas e pomares sem 

a necessidade de modificar o padrão metodológico estabelecido. 

Exposto estas diferenças, a metodologia proposta é recomentada para a 

avaliação a valor justo do ativo biológico, porque agrega conhecimentos 

agronômicos para o modelo, possibilitando uma avaliação mais assertiva e coerente 
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do ponto de vista técnico e econômico. Como resultado, o valor avaliado das plantas 

e animais, se aproxima melhor da realidade encontrada no campo, conforme o 

estágio de desenvolvimento e características atuais de cada ativo biológico. 

Alvo secundário deste trabalho, como objetivo específico, testou-se e 

exemplificou-se a metodologia proposta com a avaliação da lavoura de soja 

pertencente a uma empresa do agronegócio brasileiro. Como resultado, obteve-se 

uma diferença na casa dos 9,87% entre o valor justo calculado pela metodologia 

proposta e os valores de livros da companhia. 

No entanto, esta diferença não deprecia o modelo de avaliação proposto, 

uma vez que, provavelmente, a empresa adotou premissas e dados que condizem 

com suas características e não com características de mercado como a proposta de 

avaliação sugere. 

Por fim, como sugestões de pesquisa futuras recomendam-se mais 

estudos empíricos sobre avaliações de ativos biológicos, possibilitando a melhora na 

qualidade da informação gerada. Além deste ponto, sugere-se a aplicação prática da 

avaliação agronômica proposta neste trabalho, uma vez que não foi realizado nesta 

dissertação. 

Outro ponto para se explorar, na aplicação da metodologia proposta, está 

no cálculo da receita, com o preço de equilíbrio de longo prazo sendo calculado 

somente para o período de comercialização do grão e não para durante o ano todo 

como fora demonstrado neste trabalho. 

Continuando no campo de sugestões das pesquisas futuras, a elaboração 

de outros meios em se mensurar o valor justo dos ativos biológicos através da 

abordagem de renda pode ser bem vinda, abrindo um leque maior de opções de 

apreçamento das plantas e animais vivos. 
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ANEXO A – Principais normas IFRS e IAS 

 

Norma Nome Publicação 
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IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 2004 

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets 2004 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 2005 

IFRS 8 Operating Segments 2006 

IFRS 9 Financial Instruments 2013 

IFRS 10 Consolidated Financial Statements 2011 

IFRS 11 Joint Arrangements 2011 

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 2011 

IFRS 13 Fair Value Measurement 2011 

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts 2014 

IAS 1 Presentation of Financial Statements 2007 

IAS 2 Inventories 2005 

IAS 3 Consolidated Financial Statements 1976 

IAS 4 Depreciation Accounting 1999 

IAS 5 Information to Be Disclosed in Financial Statements 1976 

IAS 6 Accounting Responses to Changing Prices 2003 

IAS 7 Statement of Cash Flows 1992 

IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 2003 

IAS 9 Accounting for Research and Development Activities 1999 

IAS 10 Events After the Reporting Period 2003 

IAS 11 Construction Contracts 1993 

IAS 12 Income Taxes 1996 

IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities 1998 

IAS 14 Segment Reporting 1997 

IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices 2003 

IAS 16 Property, Plant and Equipment 2003 

IAS 17 Leases 2003 

IAS 18 Revenue 1993 

IAS 19 Employee Benefits (1998) 1998 

IAS 19 Employee Benefits (2011) 2011 

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 1983 

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 2003 

IAS 22 Business Combinations 1998 

IAS 23 Borrowing Costs 2007 

IAS 24 Related Party Disclosures 2009 

IAS 25 Accounting for Investments 2001 

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 1987 

IAS 27 Separate Financial Statements (2011) 2011 
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IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements 2003 

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) 2011 

IAS 28 Investments in Associates 2003 

IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 1989 

IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial 
Institutions 

1990 

IAS 31 Interests In Joint Ventures 2003 

IAS 32 Financial Instruments: Presentation 2003 

IAS 33 Earnings Per Share 2003 

IAS 34 Interim Financial Reporting 1998 

IAS 35 Discontinuing Operations  1998 

IAS 36 Impairment of Assets 2004 

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 1998 

IAS 38 Intangible Assets 2004 

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement 2003 

IAS 40 Investment Property 2003 

IAS 41 Agriculture 2001 

Fonte: adaptado de IFRS Foundation 
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ANEXO B – Pronunciamentos contábeis CPC 

 

Norma Pronunciamento Técnico 
Correlação 

IASB / IFRS 

CPC 00  
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro  

CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos IAS 36 

CPC 02  
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis 

IAS 21 

CPC 03  Demonstração dos Fluxos de Caixa IAS 7 

CPC 04  Ativo Intangível IAS 38 

CPC 05  Divulgação sobre Partes Relacionadas IAS 24 

CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil IAS 17 

CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais IAS 20 

CPC 08  
Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores 
Mobiliários 

IAS 39 

CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) - 

CPC 10 Pagamento Baseado em Ações IFRS 2 

CPC 11 Contratos de Seguro IFRS 4 

CPC 12 Ajuste a Valor Presente - 

CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida Provisória nº. 449/08 - 

CPC 15  Combinação de Negócios IFRS 3 

CPC 16  Estoques IAS 2 

CPC 17 Contratos de Construção IAS 11 

CPC 18  
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 
Controlado em Conjunto 

IAS 28 

CPC 19  Negócios em Conjunto IFRS 11 

CPC 20  Custos de Empréstimos IAS 23 

CPC 21  Demonstração Intermediária IAS 34 

CPC 22 Informações por Segmento IFRS 8 

CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro IAS 8 

CPC 24 Evento Subsequente IAS 10 

CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes IAS 37 

CPC 26  Apresentação das Demonstrações Contábeis IAS 1 

CPC 27 Ativo Imobilizado IAS 16 

CPC 28 Propriedade para Investimento IAS 40 

CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola IAS 41 

CPC 30  Receitas IAS 18 

CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada IFRS 5 

CPC 32 Tributos sobre o Lucro IAS 12 

CPC 33  Benefícios a Empregados IAS 19 

CPC 34 Exploração e Avaliação de Recursos Minerais IFRS 6 

CPC 35  Demonstrações Separadas IAS 27 

CPC 36  Demonstrações Consolidadas  IFRS 10 

CPC 37 Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade IFRS 1 

CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração IAS 39 
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CPC 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação IAS 32 

CPC 40  Instrumentos Financeiros: Evidenciação IFRS 7 

CPC 41 Resultado por Ação IAS 33 

CPC 42 Contabilidade e Evidenciação em Economia Altamente Inflacionária IAS 29 

CPC 43  Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 15 a 41 IFRS 1 

CPC 44 Demonstrações Combinadas - 

CPC 45 Divulgação de Participações em outras Entidades IFRS 12 

CPC 46 Mensuração do Valor Justo IFRS 13 

Fonte: adaptado de Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 

 

 


