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Resumo 

 

Esse estudo consistiu em realizar uma análise comparativa da produção científica sobre ativos 

biológicos e produtos agrícolas publicados em periódicos nacionais e internacionais entre os 

anos de 2012 e 2015, com o estudo de Souza et al. (2013) referente ao período de 2006 a 

2011. Foram utilizadas as pesquisas descritiva e bibliográfica com abordagem quantitativa e 

qualitativa, abrangendo assim as características e o conteúdo dos artigos científicos 

analisados. Os resultados revelaram que 64 artigos abordam a temática sobre ativo biológico e 

produto agrícola, publicados em periódicos nacionais e internacionais. De forma geral, 

observou-se que houve um crescimento significativo da produção científica sobre ativos 

biológicos e produtos agrícolas a partir do ano de 2012. Evidenciou-se também, que o Brasil 

se destaca tanto em número de publicações, como em número de pesquisadores que trabalham 
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com essa temática. Em nível nacional, o periódico Custos e @gronegócios on line se destacou 

em número de publicações sobre o tema; em nível internacional destacou-se o periódico 

Procedia - Social and Behavioral Sciences. Observou-se que a aplicação da norma, a 

mensuração a valor justo, a relevância, a divulgação das informações e os impactos nas 

práticas contábeis são os pontos centrais dos estudos sobre ativos biológicos e produtos 

agrícolas. 

 

Palavras-chave: Ativos biológicos. CPC 29. IAS 41. 

 

1. Introdução 

 

 Devido às mudanças econômicas ocorridas com a internacionalização da economia, a 

realidade das organizações passou a demandar uma padronização das normas contábeis entre 

os países. De acordo com Choi e Meek (2005) a necessidade de uma padronização ou 

harmonização contábil decorre do crescimento e da difusão das operações multinacionais, do 

aumento da competição mundial e da internacionalização do mercado de capitais.  

 Diversos estudos apontam que as diferenças contábeis entre os países decorrem dos 

fatores econômicos, sociais, culturais, históricos e geográficos (GRAY, 1988; NOBES, 1998; 

BAKER; BARBU, 2007; CLEMENTS; NEILL; STOVALL, 2010). Esses aspectos resultam 

em diferentes critérios de reconhecimento e mensuração de um mesmo fato, que 

consequentemente impactam nas demonstrações contábeis. Nesse contexto, com a finalidade 

de minimizar a assimetria informacional entre os países e uniformizar os procedimentos 

contábeis, iniciou-se o processo de criação de normas internacionais de contabilidade 

(CARVALHO; LEMES; COSTA; 2009). 

 O processo de padronização das normas contábeis vem sendo discutido pelas 

entidades representantes da classe contábil, empresas de auditoria e centros de pesquisa, em 

nível mundial desde a criação do International Accounting Standards Comittee (IASC) em 

1973. Esse órgão foi substituído no ano de 2001 pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), que segundo Niyama (2007) foi criado com a intenção de buscar a 

padronização das normas contábeis em nível internacional. A adoção das International 

Financial Reporting Standards (IFRS) por diversos países do mundo é apontado por Daske et 

al. (2008) como um grande marco regulatório da história da contabilidade.  

 As normas emitidas pelo IASC antes denominadas de International Accounting 

Standards (IAS) passaram a serem denominadas de IFRS. Desde o processo de substituição 

do IASC pelo IASB, alguns pronunciamentos foram revisados e renomeados, entretanto 
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alguns deles, não passaram por essa reformulação e mantêm-se até os dias de hoje 

denominados por IAS (DELLOITE, 2016). Dentre eles, está a IAS 41 – Agriculture, que foi 

revisada em 2008 e 2014, mas não teve sua denominação alterada para IFRS. 

 Em consonância com esse movimento mundial em prol da padronização das normas 

contábeis, em 2005 o Conselho Federal de Contabilidade brasileiro (CFC) criou o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC). O CPC foi instituído com a finalidade de ser um órgão 

centralizador e emissor de pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações visando à 

convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Desde a sua criação, o 

CPC emitiu 47 pronunciamentos técnicos, 20 interpretações e 8 orientações (CPC, 2016). 

 Dentre os diversos pronunciamentos técnicos publicados, foi emitido o CPC nº 29 - 

Ativo Biológico e Produto Agrícola em consonância com a IAS nº 41 - Agriculture, que 

estabelece o tratamento contábil e as respectivas divulgações relacionadas aos ativos 

biológicos e aos produtos agrícolas. Essa norma entrou em vigor a partir de 1 de Janeiro de 

2010 (CFC, 2009). 

 Segundo Kieso, Weygandt e Warfield (2014) podem ser considerados ativos 

biológicos animais ou plantas vivas, tais como ovelhas, vacas, árvores frutíferas, plantação de 

cana-de-açúcar, café, algodão, entre outros. Já um produto agrícola é o produto colhido ou 

extraído de um ativo biológico, por exemplo, a lã da ovelha, o leite da vaca, a cana colhida, 

entre outros. Ativos estes, que respondem por parte significativa do patrimônio das entidades, 

principalmente as que atuam no setor do agronegócio. 

 A identificação dos obstáculos e benefícios, vantagens e desvantagens, métodos de 

mensuração e evidenciação, gerenciamento de resultados e impactos no patrimônio devem ser 

algumas das agendas de pesquisa nessa área de estudo. Entretanto, Souza et al. (2013) em um 

estudo bibliométrico verificou que apenas três artigos foram publicados em periódicos 

nacionais e seis publicados em periódicos internacionais até o ano de 2011 abordando apenas 

a aplicação da IAS nº 41 e o tratamento contábil dos ativos biológicos. Neste sentido, 

identificar como a temática: ativos biológicos e produtos agrícolas vêm sendo discutida tanto 

em nível nacional como internacional a partir de 2012, representa uma importante 

contribuição para essa área de estudo, além de demonstrar às entidades normatizadoras a 

atenção dispensada pela academia as entidades que atuam no setor do agronegócio. 

 Partindo do estudo de Souza et al. (2013) que analisou a produção científica sobre essa 

temática no período de 2006 a 2011, o presente estudo tem por objetivo realizar uma análise 
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comparativa da produção científica sobre ativos biológicos e produtos agrícolas publicados 

em periódicos nacionais e internacionais entre os anos de 2012 e 2015. 

 A principal contribuição desse estudo está na identificação do perfil atualizado da 

produção científica sobre ativos biológicos e produtos agrícolas, identificação de lacunas que 

precisam ser preenchidas por pesquisas científicas, bem como, o levantamento de dados 

históricos relativos às publicações em periódicos, visando apoiar e estimular pesquisas sobre 

essa temática no Brasil. 

2. Referencial Teórico 

2.1 Ativos biológicos e produto agrícola 

 

Devido à convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais, 

pronunciada pela Lei nº. 11.638/2007, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio 

da Resolução CFC 1.186/2009 e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) mediante a 

Deliberação nº 596/09 aprovaram a NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, que 

tornou obrigatória, a adoção do CPC 29 no tratamento contábil e respectivas divulgações 

relacionadas aos ativos biológicos e produtos agrícolas no ponto de colheita a partir do 

exercício contábil de 2010.  

Esse pronunciamento técnico foi emitido em consonância com a IAS 41 – Agriculture. 

Rech et al. (2006) afirmam que a IAS 41, apresenta-se como uma norma internacional que 

tem a finalidade de preencher algumas lacunas existentes na área contábil. Cabe ressaltar que 

essa foi a primeira norma contábil internacional emitida com enfoque nas atividades agrícolas, 

ou seja, direcionada especificamente para entidades que atuam no agronegócio. 

De acordo com o CPC (2009, p. 4) “ativo biológico é um animal e/ou uma planta, 

vivos”, que estão sujeitos ao processo de crescimento, degeneração, produção e procriação, 

que causam mudanças qualitativas e quantitativas nos ativos biológicos, ou seja, sujeitos a 

transformação biológica. Já o produto agrícola é aquele colhido de ativo biológico pertencente 

a entidade (CPC, 2009). 

A referida norma regulamenta que as entidades devem reconhecer um ativo biológico 

ou produto agrícola em seu patrimônio quando controlarem o ativo como resultado de eventos 

passados, quando for provável que ocorrerá a geração de benefícios econômicos futuros para 

a entidade e se o valor justo ou o custo do ativo puder ser mensurado de forma confiável. A 

orientação do CPC é que os ativos biológicos e produtos agrícolas sejam mensurados ao valor 
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justo, em conformidade com o CPC nº 46 – Mensuração do Valor Justo, exceto para os casos 

em que for impossível mensurá-los de forma confiável. O CPC 29 em seu artigo 30 versa 

sobre a premissa da mensuração a valor justo e demais procedimentos: 

Há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos pode ser mensurado de 

forma confiável. Contudo, tal premissa pode ser rejeitada no caso de ativo biológico 

cujo valor deveria ser cotado pelo mercado, porém, este não o tem disponível e as 

alternativas para mensurá-los não são, claramente, confiáveis. Em tais situações, o 

ativo biológico deve ser mensurado ao custo, menos qualquer depreciação e perda 

por irrecuperabilidade acumuladas. Quando o valor justo de tal ativo biológico se 

tornar mensurável de forma confiável, a entidade deve mensurá-lo ao seu valor justo 

menos as despesas de venda. (CPC, 2015, p. 21) 

O ativo biológico deve ser mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no 

momento do reconhecimento inicial e no final de cada período de competência, já o produto 

agrícola deve ser mensurado ao valor justo, menos a despesa de venda, no momento da 

colheita e representará o custo a ser considerado quando da aplicação do CPC 16 - Estoques. 

Os ganhos ou perdas oriundas dessas mensurações deverão ser reconhecidos no resultado do 

exercício (CPC, 2009). 

Em outubro de 2015 foi aprovada a segunda alteração do CPC 29, que trouxe em seu 

escopo o conceito de planta portadora ou bearer plants. De acordo com o Comitê, uma planta 

viva deve ser considerada como portadora quando for utilizada na produção ou no 

fornecimento de produtos agrícolas, quando for cultivada para produzir frutos por mais de um 

período e possuir uma remota probabilidade de ser comercializada como um produto agrícola. 

Esse conceito entrou em vigor a partir do exercício de 2016, onde então passou a ser 

obrigatório o registro de tais ativos no ativo imobilizado pelo seu custo histórico e não mais 

pelo valor justo. 

A mensuração dos ativos biológicos normalmente resulta em ganhos ou perdas que 

alteram o resultado do exercício para mais ou para menos, ou seja, a mensuração desses ativos 

influencia o desempenho econômico-financeiro das entidades. Fioravante et al. (2010) 

afirmam que, como critério de avaliação de ativos biológicos, a adoção do valor justo 

representará impacto significativo nas demonstrações financeiras, ou seja, afetam os 

indicadores de desempenho da entidade. 

2.2 Bibliometria 

De acordo com Pritchard (1969) a bibliografia estatística descrita por Hulme em 1922, 

tinha como finalidade dar transparência aos processos de ciência e tecnologia, por meio de 

contagem de documentos. Pritchard (1969) sugeriu a mudança do termo bibliografia 
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estatística para bibliometria, visando maior aceitação e utilização do termo pelos 

pesquisadores que buscam quantificar os processos de comunicação escrita. 

Para Tague-Sutckiffe (1992) a bibliometria consiste no estudo dos aspectos 

quantitativos da produção, divulgação e uso da informação registrada, por meio de modelos 

matemáticos e métricas úteis para a tomada de decisão. Segundo Araújo (2006, p.12) 

bibliometria é a “técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e 

disseminação do conhecimento científico”. Guedes e Borschiver (2005, p. 101) afirmam que a 

bibliometria: 

é uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de 

tratamento e gestão da informação e do conhecimento, especialmente em sistemas 

de informação e de comunicação científicos e tecnológicos, e de produtividade, 

necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da tecnologia, de uma 

determinada comunidade científica ou país.  

 Entre as principais leis bibliométricas, estão a Lei de Bradford que trata da 

produtividade de periódicos, a Lei de Lotka que aborda a produtividade de autores e a Lei de 

Zipf que analisa a frequência de palavras (PINHEIRO, 1983). De acordo com a autora as três 

leis são consideradas estáticas, ou seja, medem num determinado período de tempo, o 

tamanho e a distribuição dos parâmetros da literatura tais como autores, títulos, documentos, 

periódicos, entre outros.   

 Segue abaixo o Quadro 1, com algumas das principais leis e princípios bibliométricos, 

seus focos de estudo e suas principais aplicações. 

 

Quadro 1: Principais leis e princípios bibliométricos. 
Bibliometria 

Leis e Princípios Focos de Estudo Principais Aplicações Referências 

Lei de Bradford Autores 

Estimativa do grau de relevância 

de periódicos, em dada área do 

conhecimento. 

Bradford (1934), Brookes (1969), 

Chen, Chong e Tong, (1994) 

Lei de Lotka Autores 

Estimava do grau de relevância 

de autores, em dada área do 

conhecimento. 

Lotka (1926), Voos (1974) e 

Price apud Pao (1989) 

Leis de Zipf Palavras 
Indexação automática de artigos 

científicos e tecnológicos. 

Zipf (1949), Hans Peter Luhn 

(1957), Fairthone (1969), Booth 

(1967), Guedes e Valois (1988) e 

Goffman apud Pao (1989) 

Ponto de Transição 

de Goffman 
Palavras 

Análise conceitual da escrita 

científica e indexação automática 

de artigos científicos e 

tecnológicos. 

Braga (1996) e Rouault (1987) 
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Colégios Invisíveis Citações 

Identificação da elite de 

pesquisadores em dada área 

específica do conhecimento. 

Price apud Pao (1989) 

Fator de Imediatismo 

ou Fator de Impacto 
Citações 

Estimativa o grau de relevância 

de artigos, cientistas e periódicos 

científicos, em determinada área 

do conhecimento. 

Price (1965) e Jones (2003) 

Fonte: Adaptado de Guedes e Borschiver (2005). 

 

 De acordo com Guedes e Borschiver (2005), a caracterização de leis e princípios 

bibliométricos se dá devido à generalidade no comportamento verificado nas aplicações das 

mesmas, sem, contudo, deixar de considerar suas limitações.  

 MacGrath (1989, apud MACIAS-CHAPULA, 1998, p. 135) em sua tipologia definiu e 

classificou as disciplinas: bibliometria, cienciometria e informetria, por objetos de estudo, 

variáveis, métodos e objetivos. No que tange a bibliometria o autor definiu como objetos de 

estudo os livros, documentos, revistas, artigos e autores; como variáveis têm-se o número de 

citações, empréstimos, entre outros; como métodos foram definidos ranking, frequência e 

distribuição e como objetivos destaca-se a economia de tempo e dinheiro, entre outras 

alocações de recursos. 

 A bibliometria utiliza instrumentos denominados indicadores bibliométricos, que de 

acordo com Senra e Lourenço (2016, p. 177) são “medidas que proporcionam informação 

sobre os resultados da atividade científica em qualquer de suas manifestações”. Macias-

Chapula (1998) levantou os indicadores mais conhecidos e de importância no cenário 

nacional e/ou internacional sendo eles: número de trabalhos, a dinâmica da pesquisa em um 

determinado país, número de citações, coautoria, número de patentes, número de citação de 

patentes e mapas dos campos científicos e dos países. Macias-Chapula (1998, p. 137) constata 

que “de fato, contar trabalhos não é difícil; dar sentido aos dados é mais complexo”, ainda 

segundo o autor, os números expressos pelos indicadores precisam ser interpretados, 

considerando-se as tendências dos dados e do método adotado. 

3. Metodologia 

 

 Para classificação da pesquisa, utilizou-se como base a taxionomia elaborada por 

Beuren et al. (2003), relativa à tipologia de delineamento da pesquisa científica, que a 

qualifica em relação a três categorias: quanto aos objetivos, procedimentos e abordagem do 

problema. 
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 Com relação aos objetivos, esse estudo tem natureza descritiva, por se propor a 

identificar e descrever a produção científica sobre ativos biológicos e produtos agrícolas, 

detalhando as publicações, periódicos, classificação e origem dos periódicos, origem dos 

pesquisadores e rede de autoria e coautoria. 

 Quanto aos procedimentos, classifica-se como uma pesquisa bibliográfica por se tratar 

de um estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado nos periódicos 

nacionais e internacionais. Os dados primários foram coletados nas bases de dados: Scielo – 

Scientific Electronic Library Online; Spell - Scientific Periodicals Electronic Library; Google 

Acadêmico; Periódicos Capes; Web of Science e Scopus, abrangendo a produção científica 

publicada entre os anos de 2012 a 2015. A pesquisa foi realizada entre os dias 05 de junho de 

2016 e 27 de julho de 2016.  

 Quanto a abordagem do problema trata-se de uma pesquisa predominantemente 

quantitativa. Na etapa de análise e seleção dos artigos relacionados com a temática em estudo, 

foi realizada uma abordagem qualitativa por se tratar de análise de conteúdo tipo temática. 

Para atingir o objetivo proposto, foram utilizadas como técnicas de pesquisa a bibliometria e a 

análise de conteúdo.  

 Na coleta de dados buscou-se nas bases de dados brasileiras pelas palavras-chave: 

“Ativos biológicos”, “Produtos agrícolas” e “CPC 29”, utilizando-se como filtro, o período de 

2012 a 2015. As buscas nas bases de dados Spell e Scielo foram realizadas diretamente nos 

sítios disponíveis na internet sem a utilização de filtros adicionais. Para a pesquisa na base do 

Google Acadêmico foi utilizado o software Publish or Perish versão 4.26.2, que foi 

parametrizado com filtros avançados, devido ao vultoso número de resultados encontrados. 

No campo The frase do item General Citation disponível no software Publish or Perish foram 

inseridos os termos “Ativos biológicos” e “Produtos agrícolas” pesquisados separadamente 

com o filtro adicional “CPC 29”.  

 Nas buscas realizadas nas bases de dados internacionais foram utilizadas as palavras-

chave: “Biological assets”, “Agricultural product” e “IAS 41”, utilizando-se como filtro, o 

período de 2012 a 2015. Na base do Web of Science utilizou-se a coleção principal para a 

pesquisa, já no Scopus a busca foi realizada somente nos Article title, Abstract e Keywords e 

no Periódicos Capes foi selecionado somente o campo Qualquer. Em todas as bases de dados 

internacionais, quando pesquisado o termo “Agricultural product” foi inserido um filtro 

adicional com a palavra-chave “IAS 41”. Segue a Tabela 1, com os resultados obtidos. 
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Tabela 1: Resultados obtidos nas bases de dados por palavras-chave. 
PRODUÇÃO NACIONAL 

Base de dados Ativos biológicos Produtos agrícolas CPC 29 Total 

Google Acadêmico 123 90 270 483 

Scielo 0 70 0 70 

Spell 15 11 11 37 

Total nacional 138 171 281 590 

PRODUÇÃO INTERNACIONAL 

Base de dados Biological assets Agricultural product IAS 41 Total 

Web of Science 30 8 8 46 

Scopus 33 13 9 55 

Periódicos Capes 93 21 31 145 

Total internacional 156 42 48 246 

Total geral 294 213 329 836 

Fonte: Elaborado pelos autores 

  

Após a seleção do material, foi realizada uma leitura exploratória, e posteriormente 

iniciou-se o processo de formação das categorias e codificação, conforme recomendado por 

Bardin (2011). Partindo dessas informações, foi elaborada a base de dados preliminar da 

pesquisa contendo os seguintes itens: título do artigo, autores, ano da publicação e periódico. 

Nessa etapa da pesquisa, foi realizada uma análise seletiva, onde foram descartadas as 

publicações de eventos em geral, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, 

capítulos de livros e demais documentos que não se enquadram no escopo desse estudo. 

Posteriormente foi realizada uma análise do tipo temática do conteúdo, visando separar a 

produção científica relacionada com ativos biológicos e produtos agrícolas daqueles que não 

apresentam relação com o tema proposto nesta pesquisa, assim como o adotado na análise 

bibliométrica realizada por Souza et al. (2013). Os resultados encontrados após a análise 

supracitada estão dispostos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultados obtidos após a análise de conteúdo. 
PRODUÇÃO NACIONAL 

Base de dados Ativos biológicos Produtos agrícolas CPC 29 Total 

Google Acadêmico 33 26 29 88 

Scielo 0 0 0 0 

Spell 15 6 11 32 

Total nacional 48 32 40 120 

PRODUÇÃO INTERNACIONAL 

Base de dados Biological assets Agricultural product IAS 41 Total 

Web of Science 21 6 8 35 

Scopus 26 6 8 40 

Periódicos Capes 20 7 11 38 

Total internacional 67 19 27 113 

Total geral 115 51 67 233 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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 Concluída a etapa de análise de conteúdo, obteve-se um total de 233 artigos. Destes, 

foram excluídos 169 que se repetiram nas bases de dados. Após a eliminação das duplicações, 

foi elaborada a base de dados definitiva da pesquisa, utilizando-se os 64 artigos restantes, que 

estavam de acordo com a temática em estudo. A partir da base de dados definitiva foi 

realizado a tabulação com as seguintes informações: fonte, título do artigo, palavras-chave, 

autores, instituição dos autores, origem dos autores, ano da publicação, periódico, 

classificação do periódico no Qualis CAPES 2014 para os artigos nacionais e o fator de 

impacto (SJR 2015) para os artigos internacionais. Posteriormente, foi elaborada a rede de 

autores e coautores, utilizando o software ORA (Organizational Risk Analyzer) versão 2.3.6, 

e a nuvem de palavras por meio do software on line Tagul - Word Cloud Art. 

 Esse artigo analisou as seguintes características da produção científica em estudo: (I) 

das publicações – número de publicações por ano, periódicos publicados, qualis CAPES dos 

periódicos nacionais e fator de impacto dos periódicos internacionais, número de artigos por 

periódicos e origem da produção científica; (II) dos autores – número de autores por país e 

redes de autores e coautores; (III) palavras-chave – as principais utilizadas e nuvem de 

palavras-chave.  

 Após o estudo das características da produção científica, optou-se por realizar a 

análise de conteúdo dos artigos publicados em periódicos melhor classificados tanto em nível 

nacional como internacional. Com isso, foram analisados os artigos nacionais publicados em 

periódicos classificados pela CAPES como B1 e B2 e as publicações internacionais dos 

periódicos com fator de impacto (SJR) acima de 0,2. Também foram analisados os títulos e 

resumos dos 64 artigos que compõe a base de dados do estudo para identificar o tema 

abordado dentro da temática e possibilitar a elaboração do resumo final da evolução da 

produção científica sobre ativos biológicos e produtos agrícolas. 

 

4. Resultados da Pesquisa e Análises 

4.1. Perfil da produção científica sobre ativos biológicos e produtos agrícolas 

 

 As buscas nas bases de dados nacionais e internacionais revelaram 34 artigos 

publicados em periódicos nacionais e 30 artigos publicados em periódicos internacionais entre 

os anos de 2012 a 2015. O Gráfico 1 apresenta a evolução das publicações ao longo dos 

quatro anos. 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Ativos biológicos e produtos agrícolas: um estudo comparativo da produção científica 

Cavalheiro, R.T.; Binotto, E.; Martins, L.C.; Gimenez, R,M.T. 
 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 3, Jul/Set - 2017.                                     ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

212 

 
Gráfico 1: Número de publicações por ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Observa-se que no ano de 2013 houve o maior número de publicações sobre ativos 

biológicos e produtos agrícolas tanto em nível nacional e internacional. No estudo feito por 

Souza et al. (2013) foram encontrados 3 artigos nacionais e 6 artigos internacionais sobre 

ativos biológicos e produtos agrícolas publicados em periódicos no período de 2006 a 2011, 

totalizando 9 publicações, portanto, verifica-se que houve um aumento significativo da 

produção científica sobre essa temática a partir de 2012. 

 Dentre os 22 periódicos nacionais que publicam estudos sobre ativos biológicos, a 

Revista Custos e @gronegócio on line foi o periódico que mais publicou trabalhos sobre 

ativos biológicos e produtos agrícolas no Brasil, totalizando nove artigos no período de 2012 

a 2015, representando 26% da produção nacional. Segue o Quadro 2 com a relação de revistas 

nacionais, enquadramento no Qualis CAPES 2014 na área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo e o número de artigos publicados no período. 

 

Quadro 2: Periódicos nacionais, Qualis CAPES e artigos publicados entre 2012 a 2015. 

Periódico 
Qualis 

CAPES 

Nº de 

artigos 

Frequência 

relativa 

Custos e @gronegócio on line B2 9 26% 

Revista Contemporânea de Contabilidade B1 3 9% 

Sociedade, Contabilidade e Gestão B3 3 9% 

Brazilian Business Review B1 1 3% 

Revista Universo Contábil B1 1 3% 

Contabilidade Vista & Revista B1 1 3% 

Revista de Contabilidade e Organizações B1 1 3% 

Race - Revista de Administração, Contabilidade e Economia B3 1 3% 
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Registro Contábil – Recon B3 1 3% 

Reunir: Revista de Administração, C. Contábeis e Sustentabilidade B3 1 3% 

Revista Ambiente Contábil B3 1 3% 

Revista Catarinense da Ciência Contábil B3 1 3% 

Extensão Rural (Santa Maria) B4 1 3% 

Pensar Contábil B4 1 3% 

Revista de Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças B4 1 3% 

Revista Evidenciação Contábil & Finanças B4 1 3% 

Revista Gestão Contemporânea B4 1 3% 

Revista Unemat de Contabilidade B4 1 3% 

Revista Uniabeu B4 1 3% 

Revista de Contabilidade do Mestrado C. Contábeis da UERJ B5 1 3% 

CEPPG Revista (Catalão) Não Class. 1 3% 

Revista Acadêmica da Faculdade Fernão Dias Não Class. 1 3% 

Total 34 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 As revistas Sociedade, Contabilidade e Gestão e Revista de Contabilidade 

Contemporânea publicaram três artigos sobre a temática entre os anos de 2012 a 2015, 

totalizando juntas 18% da produção nacional. Os demais periódicos, publicaram somente um 

artigo sobre ativos biológicos e produtos agrícolas. Em comparação aos achados de Souza et 

al. (2013), observa-se que os periódicos Revista Universo Contábil e Pensar Contábil 

mativeram o mesmo número de publicações, já o periódico Revista de Educação e Pesquisa 

em Contabilidade não publicou nenhum artigo no período. Destaca-se o periódico Custos e 

@gronegócios On line que no período de 2006 a 2011 não havia publicado nenhum artigo 

sobre ativos biológicos e entre 2012 a 2015 publicou nove artigos. 

 Também foi realizada a análise dos periódicos internacionais que publicaram sobre 

essa temática no período em estudo.  Segue o Quadro 3 com o nome do periódico, o país sede, 

o fator de impacto calculado em 2015 pelo SJR (Scimago Journal Ranking) e o número de 

artigos publicados por revista. 

 

Quadro 3: Periódicos internacionais e o número de publicações entre 2012 a 2015. 

Periódico País sede 
Fator de 

Impacto 

Nº de 

artigos 

Frequência 

relativa 

Procedia - Social and Behavioral Sciences Reino Unido 0,166 3 10% 

Agris On-line Papers in Economics and Inform. República Tcheca 0,248 2 7% 

Mediterranean Journal of Social Sciences Itália 0,174 2 7% 

Accounting Education Reino Unido 0,655 1 3% 

Agricultural Economics (Czech Republic) República Tcheca 0,500 1 3% 

Agrekon África do Sul 0,314 1 3% 

Zpravy Lesnickeho Vyzkumu República Tcheca 0,258 1 3% 

Economic Annals-XXI Ucrânia 0,239 1 3% 
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Revista de Contabilidad Países Baixos 0,237 1 3% 

Archives of Biological Sciences Sérvia 0,232 1 3% 

Open Biotechnology Journal Países Baixos 0,208 1 3% 

Asian Social Science Canadá 0,187 1 3% 

Economia Agraria y Recursos Naturales Espanha 0,174 1 3% 

Lecture Notes in Electrical Engineering Alemanha 0,122 1 3% 

Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Dev. Estados Unidos 0,102 1 3% 

Creating Global Competitive Economies: 2020 Visio Estados Unidos 0,102 1 3% 

Academic Journal of Economic Studies Romênia Não Class. 1 3% 

Agricultural Finance Review Estados Unidos Não Class. 1 3% 

Annals of the Constantin Brancusi University of Tar. Romênia Não Class. 1 3% 

Confronting contemporary business challenges t. Portugal Não Class. 1 3% 

Economic Science for Rural Development Letônia Não Class. 1 3% 

Accounting and Management Information Systems Romênia Não Class. 1 3% 

Saberes – Revista de C. Económicas y Estadística Argentina Não Class. 1 3% 

Scientific Papers Series Management, Economic E. Romênia Não Class. 1 3% 

The Annals of the University of Oradea Romênia Não Class. 1 3% 

Theoretical and Applied Economics Romênia Não Class. 1 3% 

Total 30 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

No cenário internacional, conforme exposto no Quadro 03, destaca-se o periódico do 

Reino Unido Procedia - Social and Behavioral Sciences com três artigos publicados sobre 

ativos biológicos e produtos agrícolas, o que corresponde a 10% da produção científica 

internacional sobre essa temática. Observa-se também, que a maioria dos periódicos publicou 

somente um artigo sobre o assunto. Comparando os periódicos internacionais que publicaram 

entre 2012 e 2015 com os identificados por Souza et al. (2013) no período de 2006 a 2011, 

verifica-se que os journals Working Paper, Australian Accounting Review, Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, European Financial and Accounting 

Journal, Small-scale Forest Economics e Management and Policy não publicaram nenhum 

artigo sobre ativos biológicos e produtos agrícolas até o ano de 2015. 

 Após a análise dos periódicos, foram estudados alguns aspectos relacionados aos 

artigos publicados, tais como número de publicações por país, redes de autores e coautores, 

bem como o quadro de palavras-chave e a nuvem de palavras. 

 Visando identificar quais países se destacam em volume de produção científica sobre 

ativos biológicos e produtos agrícolas, foi levantado o número de publicações por país, 

considerando como origem o país de residência do primeiro autor do trabalho. Segue abaixo o 

Gráfico 2, com os resultados obtidos. 
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.  

Gráfico 2: Origem da produção científica publicada entre 2012 á 2015 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

De acordo com o Gráfico 2, o Brasil destaca-se no cenário mundial na produção de 

artigos sobre ativos biológicos e produtos agrícolas com 34 artigos publicados no período em 

estudo, seguido da Romênia com nove, ambos com forte influência do agronegócio em sua 

economia local.  

 Com relação aos autores e coautores dos artigos analisados, foi realizada a contagem 

considerando-os como pesquisadores, independentemente do número de publicações como 

autor ou coautor. Os resultados revelam que 52% dos pesquisadores da área são brasileiros e 

os demais de outros países, destacando-se a Romênia com 29 pesquisadores e a República 

Tcheca com 10, que juntas representam 23% do total de pesquisadores que estudam a 

temática ativos biológicos e produtos agrícolas no restante do mundo. O detalhamento com o 

número de pesquisadores por país está disposto na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Número de pesquisadores por país. 
País de origem Nº de pesquisadores Frequência relativa 

Brasil 88 52% 

Romênia 29 17% 

República Tcheca 10 6% 

Rússia 8 5% 

Espanha 6 4% 

Portugal 6 4% 

Argentina 5 3% 
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China 3 2% 

Eslováquia 3 2% 

Indonésia 3 2% 

África do Sul 2 1% 

Austrália 2 1% 

Canadá 2 1% 

Polônia 1 1% 

Ucrânia 1 1% 

Total 169 100% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Com isso elaborou-se a rede de autores e coautores em nível mundial, sendo possível 

verificar como está construída a colaboração de autoria nesta temática. Segue abaixo a Figura 

1, com a rede de autores e coautores, sendo que os nós da cor verde referem-se a autores 

brasileiros e os nós da cor azul, referem-se a rede de autores internacionais. 

 

 
Figura 1: Rede de autores e coautores nacionais (verde) e internacionais (azul). 
Fonte: Elaborada pelos autores utilizando o software ORA. 

  

Observa-se que  a autora nacional KRUGER, S. D. e a coautora RIBEIRO, M. S.  

possuem uma rede de pesquisa com outros autores, o mesmo ocorre com o autor russo 

KLYCHOVA, G. S. que também possui uma rede de pesquisa na área.  Porém, apesar dessa 

temática estar em discussão desde o ano de 2003, a rede apresentada na Figura 1, demostrou 
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significativa quantidade de autores com um, dois ou três coautores que não estabeleceram 

nenhuma relação com outros pesquisadores. Assim, de modo geral, evidenciou-se que não 

existe uma rede de colaboração científica estruturada dedicada a estudar os ativos biológicos e 

produtos agrícolas, tanto em nível nacional como internacional. 

 Posteriormente, foram identificadas as palavras-chave encontradas nos 64 artigos. O 

Quadro 3 apresenta as 239 palavras, segregadas entre nacionais e internacionais, visando 

validar a busca realizada nas bases de dados e explicitar os principais termos utilizados nos 

estudos analisados. 

 

Quadro 3: Principais palavras-chave. 

Nacional Internacional 

Palavra-chave Nº de artigos Palavra-chave Nº de artigos 

Ativos biológicos 20 Biological assets 18 

CPC 29 16 Fair value 16 

Valor justo 15 Agricultural product 3 

Ativo biológico 8 Value relevance  3 

Agronegócio 3 Historical cost 3 

Produto agrícola 3 IAS 41 3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 Como pode ser observado no Quadro 3, as palavras-chave utilizadas na etapa de 

elaboração da base de dados, estão de acordo com os principais termos utilizados nas 

publicações nacionais e internacionais. Sendo os termos “Ativos biológicos”, “Biological 

assets”, “CPC 29” e “Fair value” as palavras-chave mais utilizadas nos estudos. Com isso, foi 

construída, a nuvem de palavras dos 64 artigos analisados utilizando-se todas as palavras-

chave levantadas. Segue abaixo a Figura 2 com o resultado da nuvem de palavras-chave. 
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Figura 2: Nuvem de palavras-chave. 

Fonte: Elaborada pelos autores utilizando o software on line software on line Tagul - Word Cloud Art. 

 

 A nuvem de palavras-chave apresentada na Figura 2, destaca visualmente as palavras 

ativos biológicos, biological assets, CPC 29 e IAS 41, expondo que a temática ativos 

biológicos e produtos agrícolas, em sua grande maioria, está atrelada a norma contábil 

correspondente. 

4.2. Produção científica nacional e internacional e análise de conteúdo 

 

 Após a análise do perfil da produção científica, os artigos nacionais foram agrupados 

de acordo com a classificação do periódico no estrato CAPES da área de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo, sendo o Quadro 4 referente às revistas B1, o Quadro 5, às 

revistas B2, o Quadro 6, às revistas B3, B4, B5 e as demais revistas não classificadas. Segue 

abaixo as publicações em periódicos B1.  

 

Quadro 4: Artigos nacionais pulicados em periódicos B1. 

Periódico Título/Autor/Ano 

Brazilian Business Review 
Gerenciamento de resultados e valorização dos ativos biológicos. Silva, Nardi 

e Ribeiro (2015). 

Contabilidade Vista & Revista 

Impactos da implementação das Normas Internacionais de Contabilidade 

sobre indicadores financeiros: um estudo das empresas brasileiras com ativos 

biológicos. Brito e Ambrozini (2013). 
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Revista Contemporânea de 

Contabilidade 

Reconhecimento contábil da degeneração de ativos biológicos para a 

produção no cultivo de árvores frutíferas. Martins e Oliveira (2014). 

Relevância e representação fidedigna na mensuração de ativos biológicos a 

valor justo por empresas listadas na BM&FBovespa. Martins, Machado e 

Callado (2014). 

Análise da evidenciação sobre a mensuração de ativos biológicos: antes e 

depois do CPC 29. Figueira e Ribeiro (2015). 

Revista de Contabilidade e 

Organizações 

Ativos biológicos na DVA: análise da divulgação no Brasil. Salotti e Santos 

(2015). 

Revista Universo Contábil 
Adoção do valor justo para os ativos biológicos: análise de sua relevância em 

empresas brasileiras. Silva Filho, Martins e Machado (2013). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 De acordo com o Quadro 4, observa-se que sete artigos foram publicados em revistas 

classificadas pela CAPES como B1. O periódico que teve o maior número de publicações 

neste estrato foi a Revista Contemporânea de Contabilidade, com três artigos publicados. 

 Dentre os estudos publicados nesses periódicos, observa-se que as pesquisas abordam 

os seguintes pontos: fluxo contábil para a degeneração de ativos biológicos proposto por 

Martins e Oliveira (2014), levantamento sobre a utilização do método de fluxo caixa na 

definição do valor justo de ativos biológicos elaborado por Figueira e Ribeiro (2014) e a 

análise do value relevance da mensuração de ativos biológicos a valor justo realizada por 

Martins, Machado e Callado (2014). 

 Também foram realizados estudos sobre a divulgação das mensurações a valor justo 

de ativos biológicos na DVA analisados por Salotti e Santos (2015) e a identificação de 

gerenciamentos de resultados entre companhias que adotaram o valor justo com base no 

método do fluxo de caixa descontado verificado por Silva, Nardi e Ribeiro (2015).  

 Os impactos da adoção do CPC 29 e das IFRS no patrimônio das entidades foram 

analisados por Silva Filho, Martins e Machado (2013) que verificaram efeitos positivos no 

Patrimônio Líquido das empresas estudadas após a adoção do CPC 29. Entretanto, Brito e 

Ambrozini (2013) verificaram que os efeitos da adoção das IFRS sobre os indicadores 

financeiros das empresas com ativos biológicos, na maioria dos casos, não foram 

significativos. 

 No Quadro 5, estão dispostas as publicações em periódicos classificados como B2. 

Observa-se que a Revista Custos e @gronegócio on line destaca-se como a única revista que 

publica a produção científica sobre ativos biológicos. 
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Quadro 5: Artigos nacionais publicados em periódicos B2 

Periódico Título/Autor/Ano 

Custos e @gronegócio on line 

Ativos biológicos: evidenciação das empresas participantes do Ibovespa. 

Carvalho et al. (2013). 

Sensibilidade do patrimônio líquido à adoção do fair value na avaliação dos 

ativos biológicos e produtos agrícolas: um estudo nas empresas do agronegócio 

listadas na Bovespa no período de 2008 e 2009. Silva Filho et al. (2012). 

Custo histórico X valor justo: qual informação é mais value relevant na 

mensuração dos ativos biológicos? Silva Filho, Machado e Machado (2013). 

Produção Científica sobre ativos biológicos e produtos agrícolas: um estudo 

entre os anos de 2006 e 2011. Souza et al. (2013). 

Aplicação do valor justo aos ativos biológicos e produtos agrícolas na pecuária 

bovina. Brito et al. (2014). 

Fair value e custo histórico na produção de flores: uma abordagem do fluxo de 

caixa líquido esperado. Fiorentin et al. (2014). 

Fluxo da produção de pintainhos de corte: proposta e discussão. Mazetto et al. 

(2014). 

Valor justo: análise dos métodos de mensuração aplicáveis aos ativos 

biológicos de natureza fixa. Rech e Pereira (2012). 

O custo do ativo biológico e produto agrícola: estudo de caso da Sanco S.A. 

usina de açúcar e álcool. Yoshitake et al. (2015). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Conforme exposto no Quadro 5, os artigos publicados sobre ativos biológicos e 

produtos agrícolas abordam diversas áreas, atividades e setores produtivos, tais como: 

pecuária de corte, plantação de rosas, plantação de laranja, frango de corte e usina de açúcar e 

álcool. 

 Os autores Fiorentin et al. (2014) apresentam uma proposta de mensuração dos ativos 

na produção de rosas em conformidade com o CPC 29. Mazetto et al. (2014) propuseram um 

modelo de fluxo contábil para o custeio de todas as etapas do processo produtivo do frango de 

corte. 

 Rech e Pereira (2012) analisaram os métodos de mensuração dos ativos biológicos de 

natureza fixa, a partir das técnicas de mensuração a valor justo determinadas pela IAS 41 e 

pela IFRS 13 aplicáveis a um pomar de laranja (caso hipotético). Já Brito et al. (2014) 

estudaram as peculiaridades da aplicação do valor justo nos ativos biológicos da pecuária 

bovina de corte. 

 Os efeitos causados pela adoção do CPC 29 e as principais mudanças nas 

demonstrações financeiras foram estudados por Yoshitake et al. (2015) em uma usina de 

açúcar e álcool. Carvalho et al. (2013) analisaram a adoção do CPC 29 entre as empresas 

listadas no Índice Ibovespa em 2010. Já Silva Filho et al. (2012) estudaram a sensibilidade do 

patrimônio líquido de 12 companhias abertas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, 
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mediante a adoção da mensuração a fair value para os ativos biológicos e produtos agrícolas 

durante os anos de 2008 e 2009. 

 Silva Filho, Machado e Machado (2013) analisaram se a mudança na base de 

mensuração dos ativos biológicos trouxeram informações relevantes para o mercado de 

capitas brasileiro nos exercícios de 2008 e 2009. De acordo com os autores, a substituição do 

custo histórico pelo valor justo na mensuração dos ativos biológicos, não se mostrou relevante 

para os stakeholders. 

 Souza et al. (2013) analisaram a produção científica sobre ativos biológicos e produtos 

agrícolas entre os anos 2006 e 2011. O estudo levantou artigos publicados em periódicos 

nacionais e internacionais, congressos e dissertações totalizando 24 trabalhos sobre a temática 

no período estudado. No Brasil, os autores identificaram 11 artigos apresentados em 

congressos nacionais, 3 artigos  publicados em periódicos, duas dissertações nacionais e 

nenhuma tese. Já em nível internacional, os autores constataram a existência de 6 artigos 

internacionais, uma dissertação e uma tese. 

 No Quadro 6, são apresentados os 18 artigos publicados entre os anos de 2012 e 2015 

nos periódicos classificados no Qualis CAPES como B3, B4, B5 e nos demais periódicos não 

classificados.  

 

Quadro 6: Publicações nacionais em periódicos B3, B4, B5 e nos demais periódicos não 

classificados. 
Periódico Título/Autor/Ano 

RACE: Revista de 

Administração, Contabilidade 

e Economia 

Nível de conformidade do CPC 29 nas empresas brasileiras: uma análise com 

as empresas de capital aberto. Scherch et al. (2013). 

Registro Contábil – RECON 
Práticas de divulgação dos ativos biológicos pelas companhias listadas na 

BM&FBOVESPA. Theiss et al. (2014). 

Revista Ambiente Contábil 
Determinantes da avaliação dos ativos biológicos a valor justo, em empresas 

listadas na BM&Fbovespa. Brizolla et al. (2014). 

Revista Catarinense da 

Ciência Contábil 

Efeitos da aplicação de valor justo no ativo biológico de uma empresa do ramo 

de celulose e papel. Einsweiller e Fischer (2013). 

Reunir: Revista de 

Administração, Contabilidade 

e Sustentabilidade 

Tratamento contábil dos ativos biológicos e produtos agrícolas em cooperativas 

de Santa Catarina. Kruger et al. (2014). 

Sociedade, Contabilidade e 

Gestão 

Ativos Biológicos nas Companhias Abertas no Brasil: Conformidade com o 

CPC 29 e associação com características empresariais. Macedo, Campagnoni e 

Rover (2015). 

Estudo sobre a relevância e a divulgação dos ativos biológicos das empresas 

listadas na BM&FBOVESPA. Holtz e Almeida (2013). 

CPC 29: Uma análise dos requisitos de divulgação entre empresa de capital 

aberto e fechado do setor de agronegócios. Silva et al. (2013). 

CEPPG Revista (Catalão) 

A mudança de critério contábil para os ativos biológicos e seus impactos no 

valuation das empresas brasileiras do segmento da agricultura. Prado e 

Bernardino (2012). 
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Extensão Rural (Santa Maria) 
Análise dos resultados da atividade leiteira: custo histórico versus valor justo 

dos ativos biológicos. Kruger et al. (2015). 

Pensar Contábil 
Tratamento contábil de ativos biológicos e produtos agrícolas: uma análise das 

principais empresas do agronegócio brasileiro. Wanderley, Silva e Leal (2012). 

Revista Acadêmica da 

Faculdade Fernão Dias 
Mensuração de ativos biológicos na atividade agrícola. Bastos e Dias (2015). 

Revista de Contabilidade, 

Ciência da Gestão e Finanças 

A influência da mensuração do valor justo dos ativos biológicos e produtos 

agrícolas, com vistas a identificação dos resultados em uma propriedade rural, 

sob a égide do CPC 29. Ramos, Rodrigues e Armiliato (2014). 

Revista de Contabilidade do 

Mestrado em Ciências 

Contábeis da UERJ 

O impacto do valor justo na mensuração dos ativos biológicos nas empresas 

listadas na BM&FBOVESPA. Barros et al. (2013). 

Revista Evidenciação 

Contábil & Finanças 

Análise do nível de evidenciação de informações ambientais apresentado pelas 

empresas abertas que exploram atividades agropecuárias. Guimarães et 

al.(2014). 

Revista Gestão 

Contemporânea 

Valor justo dos ativos biológicos: um estudo sobre a aplicabilidade do CPC 29 

em um jardim zoológico. Freire et al. (2012). 

Revista UNEMAT de 

Contabilidade 

Impostos diferidos originados na avaliação dos ativos biológicos pelo valor 

justo em culturas temporárias quando há mercado ativo em Mato Grosso. 

Pereira e Franco (2015). 

Revista Uniabeu 
Informatividade dos lucros contábeis e divulgação dos ativos biológicos: 

evidências brasileiras. Holanda (2013). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 Após a apresentação da produção científica nacional, serão apresentados os estudos 

internacionais, segregados pelo fator de impacto do periódico. No Quadro 7 estão dispostos os 

10 artigos publicados em periódicos com fator de impacto acima de 0,2 e no Quadro 08 estão 

os outros demais artigos levantados no estudo com fator de impacto abaixo de 0,2. 

Quadro 7: Artigos publicados em periódicos com fator de impacto acima de 0,2. 
Períódico  Título 

Accounting Education 
The Implementation of IAS 16 and IAS 41 at Andrew Peller Limited. Lapointe-

Antunes e Moore (2013). 

Agricultural Economics 

(Czech Republic) 

Biological assets reporting: Is the increase in value caused by the biological 

transformation revenue? Bohusova, Svoboda e Nerudova (2012). 

Agrekon 
Small and medium-sized entities in the agricultural sector: Fair value 

reporting challenges. Maina e Wingard (2013). 

Zpravy Lesnickeho Vyzkumu 

Comparison reporting of forest stands in the enterprise information system 

according to the legal standards of the czech republic and international 

financial reporting standards - IFRS. Cermakova (2013). 

Agris on-line Papers in 

Economics and Informatics 

Developing the Metodology to Form Integrated Reporting of Agroholdings in 

the Russian Federation. Balashova, Silerova e Melikhov (2015). 

Application Possibilities and Consequences of Biological Assets and 

Agricultural Produce Reporting in Accordance with IFRS Principles in the 

Czech Republic. Hinke e Starova (2013). 

Economic Annals-XXI Monetary valuation of forestry's natural capital. Yacovets (2013). 

Revista de Contabilidad 

A comparative study of difficulties in accounting preparation and judgement in 

agriculture using fair value and historical cost for biological assets valuation. 

Argilés-Bosch, Aliberch e Garcia-Bladon (2012). 
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Archives of Biological 

Sciences 

Biological assets and the agricultural products in the context of the 

implementation of the IAS 41: A case study of the Romanian agro-food system. 

Mates et al. (2015). 

Open Biotechnology Journal 
On the recognition, measurement and disclosure of forest biological assets. 

Hou (2015). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 O Quadro 7 apresenta os artigos publicados internacionalmente sobre ativos biológicos 

e produtos agrícolas. Os estudos abordam a aplicação da IAS 41 em simulações hipotéticas 

como o estudo realizado por Lapointe-Antunes e Moore (2013) ou modelos práticos como o 

proposto por Yacovets (2013) que estima o valor dos ativos biológicos utilizando como 

estratégia seu crescimento e acumulação. 

 As barreiras e desafios na implementação da IAS 41 foram estudadas por Bohusova, 

Svoboda e Nerudova (2012), Argilés-Bosch, Aliberch e Garcia-Bladon (2012), Maina e 

Wingard (2013), Cermakova (2013) e Mates et al. (2015).  

 Bohusova, Svoboda e Nerudova (2012) identificaram que a determinação do valor 

justo representa um dos maiores obstáculos para implementação da norma, principalmente no 

caso dos produtos agrícolas em estágio de transformação biológica sem mercado ativo. Maina 

e Wingard (2013) também argumentam que a falta de um mercado ativo e transparente no 

Quênia, apresenta-se como um grande desafio em termos da aplicação do valor justo na 

mensuração dos ativos biológicos. No mesmo sentido, Mates et al. (2015) identificaram que a 

IAS 41 apresenta critérios de avaliação e mensuração controversos, o que dificulta a 

implementação desta norma nas indústrias agroalimentares da Romênia.  

 Argilés-Bosch, Aliberch e Garcia-Bladon (2012) analisaram empiricamente as 

dificuldades na contabilização de ativos biológicos que surgem a partir da utilização de dois 

métodos de avaliação: o valor justo e o custo histórico, no setor agrícola. De acordo com os 

autores as práticas contábeis no setor agrícola da Espanha são falhas. Nessa mesma linha, 

Cermakova (2013) fez uma comparação entre os procedimentos contábeis na atividade de 

silvicultura previstos na legislação tcheca e os procedimentos estabelecidos pelas IFRS.  

 Também foram realizados estudos que apresentam os benefícios e vantagens da 

adoção das IFRS, bem como a sua divulgação. Hinke e Starova (2013) recomendam a 

implementação das normas e princípios estabelecidos pelas IFRS no sistema de contabilidade 

das empresas na República Checa, que se implementadas, poderiam resultar em informações 

contábeis fidedignas, principalmente no que diz respeito à utilização do valor justo como base 

de mensuração dos ativos biológicos e produtos agrícolas. Hou (2015) analisou os critérios de 
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reconhecimento, mensuração e divulgação dos ativos biológicos florestais na China, que se 

implementados, podem resultar no aumento da credibilidade das empresas florestais e no 

aumento da confiabilidade das informações financeiras. Balashova, Silerova e Melikhov 

(2015) analisaram os princípios a serem adotados na preparação de um relatório contábil e 

financeiro integrado de uma Agroholding da Rússia que trabalha com ativos biológicos, para 

que o mesmo seja útil na tomada de decisão. 

 No Quadro 8, são apresentados os 20 artigos publicados nos periódicos internacionais, 

com fator de impacto abaixo de 0,2. Observa-se que o periódico Procedia - Social and 

Behavioral Sciences é o que possui maior número de publicações sobre ativos biológicos e 

produtos agrícolas. 

 

Quadro 8: Artigos publicados em periódicos com fator de impacto abaixo de 0,2. 
Periódico Título 

Asian Social Science 
AASB 141 agriculture: A deconstruction using foucauldian constructs and 

thematic content analysis. Laing e Kirkham (2012). 

Mediterranean Journal of 

Social Sciences 

Organization of accounting in fur farming according to IAS. Klychova et al. 

(2014). 

Accountancy in horsebreeding organization in compliance with international 

accountancy standards. Faizrakhmanov, Klychova e Khametova (2014). 

Economia Agraria y Recursos 

Naturales 

Away of IAS 41: Is this a correct valuation of equity of agricultural 

enterprises? Arimany, Farreras Noguer e Rabaseda (2013). 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 

Biological assets valuation reconstruction: A critical study of IAS 41 on 

agricultural accounting in Indonesian farmers. Kurniawan, Mulawarman e 

Kamayanti (2014). 

Comparative analysis of strategic and tactical decisions in agriculture under 

the IAS 41 Standard in the context of the emerging markets. Cretu, Cretu e 

Muscanescu (2014). 

The Fair Value Model for the Measurement of Biological Assets and 

Agricultural Produce in the Czech Republic. Jana e Marta (2014). 

Lecture Notes in Electrical 

Engineering 

Study on measurement attributes of biological assets in Chinese agribusiness. 

Guo e Yang (2013). 

Vision 2020: Sustainable 

Growth, Economic 

Development, and Global 

Competitiveness 

The biological assets and the crop production-acknowledgement and 

evaluation possibilities in the agricultural holdings accountancy from 

Romania. Violeta, Iren e Robert (2014). 

Creating Global Competitive 

Economies: 2020 Vision 

Planning and Implementation 

Peculiarities of biological assets presentation in the financial statements 

under IAS/IFRS. Rusu, Hurjui e Niculescu (2013). 

Academic Journal of Economic 

Studies 

The Accounting Standardization System in Portugal and Its First-Time 

Adoption Effects in the Olive and Cork Tree Cultures. Oliveira et al. (2015). 

Agricultural Finance Review Fair value: model proposal for the dairy sector. Oliveira et al. (2015). 

Confronting contemporary 

business challenges through 

management innovation 

Comparison of ifrs and slovak accounting regulations in the area of 

accounting and recognition of noncurrent assets. Tusan, Banociova e Buleca 

(2013). 
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Economic Science for Rural 

Development 

International Accounting Standard nº 41 "Agriculture"- Advantages And 

Disadvantages on Polish Conditions. Kondraszuk (2014). 

Proceedings of the International 

Conference Accounting and 

Management Information 

Systems 

Bearer Plants: Stakeholders' view on the apropriate measurement model. 

Damian et al. (2014). 

Saberes - Revista de Ciencias 

Económicas y Estadística 

Cost accounting recognition of biological assets: the plant peach's case. 

Marcolini et al. (2015). 

Scientific Papers Series 

Management, Economic 

Engineering in Agriculture and 

Rural Development 

Agrarian accountancy in the visual cone of international accounting 

standards. Simtion (2014). 

The Annals of the University of 

Oradea 

Accounting on the particularities that concession agricultural units. Breban et 

al. (2012). 

Theoretical and Applied 

Economics 

Theoretical considerations about implementation of IAS 41 in Romania. 

Feleaga, Feleaga e Raileanu (2012). 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 Conforme exposto nos resultados, observa-se que dentre os 64 trabalhos publicados 

foram realizadas diferentes abordagens contemplando diversas áreas de estudo dentro da 

temática ativos biológicos e produtos agrícolas, dentre as quais, destacam-se os aspectos da 

norma de modo geral, a qualidade da informação, os impactos e os métodos de mensuração.     

Segue a Figura 3, que apresenta uma síntese dos temas abordados e o número de artigos que 

contemplam os assuntos observados nesse estudo. Alguns artigos contemplam mais de um 

tema em seu escopo, portanto foram considerados separadamente em cada tema. 
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Figura 3: Tópicos abordados pela produção científica sobre ativos biológicos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Evidenciou-se que a aplicação da norma, a mensuração a valor justo, a relevância e 

divulgação das informações e os impactos nas práticas contábeis são os pontos centrais dos 

estudos sobre ativos biológicos e produtos agrícolas em nível nacional e internacional. 

Observa-se também, que foi realizado somente um estudo sobre o tema, plantas portadoras, 

tema este, que deverá estar na pauta dos pesquisadores mediante a entrada em vigor desse 

conceito a partir de 2016. 

 Devido a grande diversidade de ativos biológicos e produtos agrícolas que compõe o 

patrimônio das entidades que atuam no agronegócio na esfera mundial, existe um vasto 

campo para pesquisas sobre modelos de mensuração desses ativos, elaboração de métodos, 

relatórios, análise dos impactos na situação econômico-financeira das entidades, relevância da 

informação para os usuários, entre outras possibilidades.  
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5. Considerações Finais 

 

 O objetivo deste estudo consistiu em realizar uma análise da produção científica sobre 

ativos biológicos e produtos agrícolas publicados em periódicos nacionais e internacionais 

entre os anos de 2012 e 2015 e compará-la com o estudo de Souza et al. (2013) referente ao 

período de 2006 a 2011. Para tanto, foi realizado um estudo bibliométrico da produção 

científica nas bases de dados Scielo – Scientific Electronic Library Online, Spell - Scientific 

Periodicals Electronic Library; Google Acadêmico; Periódicos Capes; Web of Science e 

Scopus, abrangendo a produção científica publicada entre os anos de 2012 a 2015. 

 As evidências demonstram que houve um aumento significativo da produção científica 

sobre esse tema a partir de 2012, haja vista que as buscas nas bases de dados nacionais e 

internacionais revelaram 64 artigos publicados entre os anos de 2012 a 2015. Evidenciou-se 

que o Brasil se destaca no cenário científico mundial com 34 artigos publicados no período 

em estudo, seguido da Romênia com nove, ambos com forte influência do agronegócio em 

sua economia local. 

 Com relação aos autores e coautores, os resultados revelam que 52% dos 

pesquisadores da área são brasileiros e os demais de outros países, destacando-se a Romênia 

com 29 pesquisadores e a República Tcheca com 10. Verificou-se que, apesar dessa temática 

estar em discussão desde o ano de 2003, não existe uma rede de colaboração científica 

estruturada, dedicada a estudar os ativos biológicos e produtos agrícolas, tanto em nível 

nacional como internacional. 

 Dada a relevância do tema para o agronegócio, constatou-se neste estudo que o 

periódico Custos e @gronegócios On line, que no período de 2006 a 2011 não havia 

publicado nenhum artigo sobre ativos biológicos, publicou nove artigos no período de 2012 a 

2015, reiterando o interesse da academia sobre o tema, podendo este periódico ser 

considerado um importante intrumento de divulgação científica para os estudiosos da área de 

ativos biológicos. Quanto aos periódicos internacionais, verificou-se que não há um periódico 

específico que publica estudos sobre essa temática, pois a revista que mais publicou foi a 

Procedia - Social and Behavioral Sciences que apresentou apenas três artigos no período 

analisado. Essa constatação é reforçada pelo fato de que os periódicos identificados por Souza 

et al. (2013) não publicaram nenhum estudo após o ano de 2011. 

 Dentre os estudos brasileiros sobre ativos biológicos, evidenciou-se que são abordados 

os seguintes pontos: fluxo contábil na definição do valor justo, análise do value relevance da 
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informação, impactos da adoção da norma no patrimônio e nos indicadores financeiros, a 

divulgação e a identificação de gerenciamentos de resultados, envolvendo os setores 

produtivos da pecuária, do frango de corte, lavouras de rosas, laranja e cana-de-açucar. Já os 

estudos internacionais abordam os benefícios e vantagens, barreiras e desafios, critérios de 

mensuração, contabilização e particularidades na aplicação da IAS 41, principalmente para os 

ativos que não possuem um mercado ativo.  As evidências ora apresentadas permitem inferir 

que a aplicação da norma, a mensuração a valor justo, a relevância e a divulgação das 

informações e os impactos nas práticas contábeis são os pontos centrais dos estudos sobre 

ativos biológicos e produtos agrícolas em nível nacional e internacional. 

 Apesar da evolução da produção científica sobre ativos biológicos, ainda existem 

diversas lacunas que precisam ser preenchidas mediante pesquisas em nível mundial, tais 

como, análise das barreiras para aplicação da norma, os riscos e estratégias que devem ser 

observadas na mensuração e tratamento dos ativos biológicos, o desenvolvimento de 

relatórios e análises que forneçam informações relevantes para os stakeholders, o nível de 

evidenciação e divulgação dos métodos utilizados, análise dos impactos do tratamento 

contábil das plantas portadoras ou bearer plants, bem como, a elaboração de modelos de 

mensuração dos diversos ativos biológicos atendendo as especificidades desses ativos, 

considerando também a possibilidade de utilizar métodos híbridos (custo histórico e valor 

justo) de modo que ofereça informações úteis e tempestivas para a tomada de decisão. 

 Portanto, frente ao exposto conclui-se que a temática ativos biológicos e produtos 

agrícolas representa um vasto campo para a pesquisa contábil, que assim como as demais 

IFRSs tem como objetivo conduzir a contabilidade para um cenário de aproximação com a 

realidade econômica das entidades, subsidiando de maneira efetiva os tomadores de decisão 

que buscam continuamente melhorar a performance de sua gestão, como também todos os 

stakeholders que se interessam pelo desempenho econômico e financeiro das entidades. 
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