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RESUMO

Impulsionadas pelo acelerado fenômeno da globalização econômica, crescimento
da competitividade, busca de sinergia, ganhos de escala e a exponencial evolução da
tecnologia da informação, as empresas passaram a realizar cada vez mais transações
internacionais, tais como: fusões, aquisições, joint ventures, emissão de título de dívida,
lançamento de ações no exterior etc. Essas operações requerem troca de informações
contábeis em linguagem internacional. Considerando-se os Estados Unidos um dos
principais mercados financeiros mundiais, esta dissertação teve como objetivo principal a
análise comparativa das normas contábeis e tributárias aplicáveis às operações de business
combinations, nos Estados Unidos e no Brasil. Inicialmente, apresentam-se algumas
estatísticas de operações de business combinations, seguidas de revisão conceitual e da
literatura. Nos capítulos denominados procedimentos contábeis para as operações de
business combinations nos Estados Unidos e no Brasil, analisam-se as principais normas
contábeis vigentes em cada país sobre business combinations, com destaque para as
definições, registro, critérios de avaliação, necessidades de consolidação e obrigatoriedade
de divulgação. No capítulo comparativo, apresentam-se as principais similaridades e
diferenças entre as normas dos dois países, seguidas de comentários, opiniões e
recomendações. Nos capítulos seguintes, denominados aspectos tributários relacionados às
operações de business combinations nos Estados Unidos e no Brasil, avaliam-se as
principais definições legais relacionadas à tributação do ganho de capital e as
possibilidades de dedução fiscal da amortização do ágio ou goodwill. No capítulo
comparativo dos aspectos tributários, confrontam-se os critérios utilizados em cada um dos
países. A metodologia foi fundamentada na pesquisa exploratória e no método
comparativo. Finalmente, verifica-se que não há diferenças relevantes entre as normas
contábeis para as operações de business combinations nos dois países, exceto quanto aos
critérios para amortização do goodwill e registro do goodwill negativo. Em relação às
normas tributárias, verifica-se que a dedução fiscal do goodwill é permitida nos dois
países, mas em prazos diferentes, e que o ganho de capital na alienação de investimentos
está sujeito à tributação em ambos, mas as normas brasileiras permitem o planejamento
tributário.
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ABSTRACT

Boosted by the acceleration in the economic globalization, the increase of the
business competition, the work to synergy, the scale gains and the exponential growth in
development of the technology of information, companies increased their international
transactions such as mergers, acquisitions, joint ventures, issuance of debt securities,
access to the public market of stocks abroad, etc. These transactions require exchange of
accounting information in an international language. As the United States is considered
one of the most important financial market in the world, the main objective of this
narrative is the comparative analysis of the accounting standards and taxes applicable to
the operations of business combinations in the United States and Brazil. Primary, it was
presented some statistics about business combinations, followed by a conceptual and
literature review. In the chapters called accounting procedures for the operations of
business combinations in the United States and Brazil, the main accounting standard issued
in each country is analyzed, with special focus on the definitions, accounting records,
criteria of evaluation, consolidation needs and disclosure requirements. In the comparative
chapter the main similarities and differences between the standards of the two countries are
presented, followed by commentaries with opinions and recommendations. In the
following chapters, called taxes aspects related to the operations of business combinations
in Brazil and the United States, the main legal definitions related to the taxation of the
capital gain and the possibilities of taxes deduction of the amortization of goodwill are
evaluated. In the comparative chapter of the taxes aspects is presented where the criteria of
the two countries are compared. The methodology was based in an exploratory research
and in the comparative method. Finally, it was concluded there are not relevant differences
between the accounting standards of the business combinations in the two countries, except
for the amortization of goodwill and accounting record of negative goodwill. In relation to
the taxes aspects, the tax deduction of goodwill is permitted in the two countries, however
in different periods and the capital gain in the sale of the permanent investments is subject
to taxation in both, but the Brazilian rules allow the tax planning.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo se apresentam a contextualização, justificativa do trabalho, questões
e objetivos da pesquisa, metodologia e contribuições do estudo.

1.1 Contextualização

Durante as décadas de 1960, 1970 e 1980, a economia brasileira, fundamentada no
modelo de substituição de importação, esteve relativamente fechada aos mercados
internacionais. Essa perspectiva é confirmada por Rosseti para quem:
Durante as quatro décadas precedentes, do pós-guerra ao final dos anos
80, excetuando-se a abertura industrialista do período 1956-1960, a
estratégia do governo brasileiro fundamentou-se em princípios
nacionalistas, em propósitos protecionistas, em reservas de mercado, em
estabilização e em concessão de incentivos fortemente subsidiados para
expansão do setor produtivo privado. (ROSSETI, 2001, p. 67).

No início da década de 1990, o governo do presidente Fernando Collor
implementou um programa de liberalização financeira externa e de eliminação de barreiras
protecionistas contra a importação. Segundo Laplane, Coutinho e Hiratuka:
(...) avanço da internacionalização da economia brasileira, fato de grande
importância na década de 1990, decorrente dos processos de abertura, das
fusões e aquisições e das privatizações, e a adoção de medidas para
enfrentar a concorrência com as empresas estrangeiras. (LAPLANE;
COUTINHO; HIRATUKA, 2004).

Para Anjos (2002, p. 20), “o início da abertura comercial, isto é, gradual redução
das alíquotas incidentes nos bens importados, foi a estratégia utilizada, visando ao aumento
da competitividade da economia”. Esse ponto de vista também é defendido por Giambiagi
e Moreira:
Em 1990, foi instituída a nova Política Industrial e de Comércio Exterior,
que extinguiu a maior parte das barreiras não-tarifárias herdadas do
período de substituição de importações e definiu um cronograma de
redução das tarifas de importação. As reduções se dariam gradualmente
entre 1990 e 1994, de modo que, no final do período, a tarifa máxima
seria de 40%, a média de 14%, a modal de 20% e o desvio-padrão
inferior a 8%. (GIAMBIAGI; MOREIRA, 1999, p. 46).

Esse processo produziu uma grande necessidade nas empresas brasileiras de
aquisição

de

novas

tecnologias,

ampliação

da

capacidade

competitiva

e,

conseqüentemente, de novas fontes de financiamento. Para suprir as suas deficiências
competitivas em relação às multinacionais, muitas delas se associaram a empresas de
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outros países, outras tiveram seus controles transferidos para acionistas externos, e uma
boa parte teve que encerrar suas atividades. Aquelas que não passaram por essas mudanças
tiveram que se adaptar à competição global. Nesse sentido, Canuto escreveu:
(...) a abertura comercial e financeira nos anos 90 mudou profundamente
o meio ambiente dos grupos nacionais. O novo contexto concorrencial
não inclui apenas as possibilidades de importação de produtos e a
emergência de novos atores externos em alguns setores domésticos. Vem
trazendo com ele os processos de fusão/aquisição e as alianças
estratégicas entre grupos econômicos que caracterizaram a economia
internacional a partir do final dos anos 70. (CANUTO, 1997 – grifo
nosso)

O cenário econômico recente tem-se caracterizado pelo avanço da globalização
econômica, financeira e comercial. Trata-se de um processo em que as grandes
corporações eliminam as fronteiras territoriais dos países, em termos de investimento,
produção, comercialização e captação de recursos, no sentido de manter a capacidade
competitiva e a garantia da continuidade.
Em decorrência dessas mudanças, surgiu a necessidade, na grande maioria das
empresas brasileiras de grande porte, de fazer captação de recursos financeiros nos mais
variados pontos do mundo, através de:
•

empréstimos externos;

•

emissão de títulos de dívida;

•

emissão de títulos de propriedade.

Os detentores do capital têm a possibilidade de direcioná-los para qualquer
mercado do mundo, entretanto a tendência é a de escolherem as opções que lhes pareçam
mais rentáveis e com nível de risco adequado às suas expectativas. Para que eles decidam
onde investir, fazem-se necessárias informações no tempo certo e com padrão
internacional.
Além disso, a globalização dos negócios exigiu que os administradores se
tornassem profundamente cônscios dos processos de comunicação. Um problema que não
pode ser ignorado hoje em dia é o de como lidar com a velocidade da informação e seus
termos específicos. A tecnologia da comunicação tornou possível que as informações
percorressem as mais distantes áreas geográficas, interagindo nos mercados e
influenciando os tomadores de decisão. Essa perspectiva é confirmada por Rossi1:
A notícia do assassinato do presidente norte-americano Abraham Lincoln,
em 1865, levou 13 dias para cruzar o Atlântico e chegar à Europa. A
queda da Bolsa de Valores de Hong Kong (outubro-novembro/97), levou
1

Clóvis Rossi, jornalista, é membro do Conselho Editorial do jornal Folha de S. Paulo.
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13 segundos para cair como um raio sobre São Paulo e Tóquio, Nova
York e Tel Aviv, Buenos Aires e Frankfurt. Eis ao vivo e em cores, a
globalização. (ROSSI, 1997, apud ALBUQUERQUE, 2004).

Em um período de inúmeras transformações, repleto de novidades, principalmente
na velocidade da comunicação, a linguagem inteligível no mundo dos negócios é a
expressa pelas demonstrações contábeis. Para que a linguagem contábil seja decodificada
internacionalmente, faz-se necessária uma padronização que preferencialmente atenda aos
aplicadores de recursos.
Sendo os Estados Unidos um dos principais investidores estrangeiros no Brasil, seja
por aplicações diretas de suas empresas ou por aquisição de ações de empresas brasileiras
negociadas nas bolsas americanas, torna-se imprescindível a apresentação das informações
contábeis de acordo com as regras daquele país.
A título ilustrativo, o Quadro 1.1 abaixo apresenta a relação dos investimentos
diretos feitos no Brasil, por país de origem dos recursos.
Quadro 1.1 − Investimentos diretos no Brasil, em US$ milhões
País

Estoque (1)
1995

1º

Estados Unidos

2º

Espanha

3º

2000

Ingressos (2)
2001

2002

2003

Acumulado

10.852,18

24.500,11

4.464,93

2.614,58

2.382,75

9.462,26

251,01

12.253,09

2.766,58

586,90

710,47

4.063,95

Países Baixos

1.545,80

11.055,33

1.891,85

3.372,46

1.444,88

6.709,19

4º

França

2.031,46

6.930,85

1.912,82

1.814,97

825,23

4.553,02

5º

Ilhas Cayman

891,68

6.224,81

1.755,07

1.554,46

1.909,58

5.219,11

6º

Alemanha

5.828,04

5.110,24

1.047,46

628,29

507,61

2.183,36

7º

Portugal

106,61

4.512,10

1.692,26

1.018,76

201,20

2.912,22

8º

Diversos

2.151,24

3.340,95

0,00

0,00

0,00

0,00

9º

Ilhas Virgens

901,22

3.196,58

911,91

500,45

548,73

1.961,09

10º

Itália

1.258,56

2.507,17

281,27

472,50

390,44

1.144,21

Outros países

15.877,83

23.383,29

4.317,53

6.214,92

3.981,51

14.513,96

Total

41.695,63

103.014,52

21.041,68

18.778,29 12.902,40

52.722,37

Fonte: Banco Central do Brasil
(1) Estoques de recursos investidos no Brasil, apurados nos censos realizados pelo Banco Central do Brasil,
de 1995 a 2000.
(2) Ingresso de recursos no período de 2001 a 2003, anuais e acumulado nos três anos.
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1.2 Justificativa do trabalho

A última década e o início desta foram marcadas por inúmeras operações de fusão e
aquisição no mundo.
No Brasil, destacam-se dois eventos extremamente relevantes relacionados ao
assunto: o primeiro foi o processo de privatização, pelo qual o Estado deixou de atuar em
diversos setores não relacionados à sua função básica; o segundo foi a concentração do
setor bancário. Em 1993, existiam 988 instituições financeiras em funcionamento no país
e, em outubro de 2003, havia apenas 537, sem contar que muitas das instituições hoje
existentes pertencem a conglomerados que adquiriram outras instituições e as mantêm
apenas por conveniências fiscais. Essa redução aconteceu fundamentalmente por processos
de fusão e aquisição. O Quadro 1.2 mostra a evolução das operações de combinação de
empresas no Brasil.

Quadro 1.2 – Fusões e aquisições realizadas no Brasil, nos últimos 12 anos
Principais Setores

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Alimentos, bebidas e fumo
Financeiro

12
4

28
8

21
15

24
20

38
31

49
36

36
28

25
16

36
18

32
17

29
20

22
16

352
229

Telecomunicações

1

7

5

8

5

14

31

47

26

27

22

21

214

Tecnologia da informação

n.d.

n.d.

8

7

11

8

8

28

57

36

13

28

204

Metalurgia e siderurgia

11

13

11

9

17

18

23

9

11

15

13

14

164

Companhias energéticas

n.d.

n.d.

n.d.

1

9

17

11

10

20

36

16

17

137

Químico e petroquímico

4

18

14

13

18

22

25

6

12

7

4

5

148

Petrolífero

n.d.

n.d.

2

4

4

3

1

6

28

40

26

7

121

Outros

21

69

99

117

137

155

139

131

150

152

94

94 1.524

Total das fusões

53

143

175

212

328

372

351

309

353

340

227

230 3.093

Fonte: KPMG (2004).

Como se pode observar no quadro acima, o volume de fusões e aquisições de
empresas nos últimos anos foi expressivo, e aproximadamente 45% das transações
envolveram fontes de recursos externos. O Quadro 1.3 mostra a evolução das operações de
fusão e aquisição por origem de recursos, operações envolvendo apenas o mercado
doméstico e operações envolvendo o mercado externo.
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Quadro 1.3 – Volume de operações por fonte de recursos, no período de 1994 a 2003
Origem dos recursos

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20 03

Total

Doméstica

94

130

167

204

221

208

230

194

84

114

1.646

Externa

81

82

161

168

130

101

123

146 143

116

1.251

Total

175

212

328

372

351

309

353

340 227

230

2.897

Fonte: KPMG (2004).

Outro movimento relevante nesse passado recente pode ser verificado pelo
expressivo número de empresas brasileiras que passaram a ter suas ações negociadas nas
bolsas americanas através de American Depositary Receipts. Esse movimento foi
impulsionado pela abertura dos mercados, oportunidade de divulgação das empresas no
mercado internacional e ampliação das oportunidades de capitalização. Esse conjunto de
fatores fez com que a maioria das grandes empresas brasileiras de capital aberto passasse a
negociar suas ações também nas bolsas americanas. O Quadro 1.4 mostra a quantidade de
empresas brasileiras com ações negociadas no exterior, por mercado, no qual se pode
observar a concentração dos negócios nos Estados Unidos.

Quadro 1.4 – Depositary receipts no exterior por mercado
País/mercado
Estados Unidos
Argentina
Espanha
Global
Total de empresas
Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (2004).

Quantidade
empresas
85
19
19
10
133

de

Nos Estados Unidos, o volume de operações de business combinations teve um
crescimento médio anual de 16,5% na última década, como mostra o Gráfico 1.
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Gráfico 1.1 – Evolução da quantidade de operações de business combinations nos
Estados Unidos

Operações
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Fonte: Mard et al. (2002, p. 2)

Do ponto de vista regulatório, em 2001, foram feitas alterações nas normas dos USGAAP sobre business combinations, com os SFAS 141 e 142. Essas alterações ocorreram
principalmente em função do crescimento constante no volume de operações, dos recursos
envolvidos, da falta de padronização para o registro das operações e da falta de
uniformidade para amortização do goodwill, como se pode verificar na exposição de
motivos do Financial Accounting Standards Board (FASB):
• Analistas e outros usuários das demonstrações contábeis indicam que
o fato de haver duas regras para a contabilização das operações de
business combinations dificulta a comparação do resultado das
companhias.
• Usuários das demonstrações contábeis também apontam a necessidade
de melhores informações sobre os ativos intangíveis, porque esses ativos
passaram a ser um recurso econômico importante para muitas entidades,
crescendo também a proporção em relação aos ativos adquiridos em
muitas operações de business combinations.
• As administrações das companhias indicam que as diferenças entre
pooling e purchase methods of accounting for business combinations
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estavam afetando a competição do mercado de fusões e aquisições.
(FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, 2001).2

Em 2002, surgiu o problema de fraudes contábeis em grandes empresas americanas,
o que levou as entidades reguladoras ao estabelecimento de novos procedimentos para
consolidação.
Diante desses fatores, o entendimento das normas contábeis e tributárias, evidências
dos efeitos patrimoniais provocados pelas operações realizadas em diferentes praças e a
padronização do tratamento contábil têm sido o grande desafio para os órgãos
normatizadores, profissionais e estudiosos das áreas de contabilidade e tributação.
Nas operações de business combinations, o entendimento adequado dos aspectos
contábeis e tributários pode ser um diferencial importante na estruturação dos negócios.
Por outro lado, é comum que contadores, tributaristas e financistas se deparem com
algumas dúvidas, tais como:
•

Qual o melhor tratamento a ser dado a uma participação societária relevante?

•

De que forma deve ser estruturada a operação para não haver impactos
tributários relevantes no presente ou no futuro?

•

Como minimizar os efeitos fiscais de uma operação de business
combinations, tanto do lado do vendedor, quanto do lado do comprador?

•

Em quanto tempo se deve amortizar o ágio (no Brasil) ou goodwill (nos
Estados Unidos)?

•

O que fazer para obter o benefício fiscal da amortização do ágio ou do
goodwill?

Considerando a evolução do volume de operações acima evidenciado e que os
Estados Unidos são os principais provedores de capitais para o mundo, e especialmente
para o Brasil, torna-se necessário o domínio das normas contábeis e fiscais norteamericanas e brasileiras, em relação às operações de business combinations, para utilizá-

2

Tradução livre do original: • Analysts and other users of financial statements indicated that it was difficult
to compare the financial results of entities because different methods of accounting for business
combinations were used. • Users of financial statements also indicated a need for better information about
intangible assets because those assets are an increasingly important economic resource for many entities
and are an increasing proportion of the assets acquired in many business combinations. While the
purchase method recognizes all intangible assets acquired in a business combination (either separately or
as goodwill), only those intangible assets previously recorded by the acquired entity are recognized when
the pooling method is used. • Company managements indicated that the differences between the pooling
and purchase methods of accounting for business combinations affected competition in markets for mergers
and acquisitions.
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las de maneira eficiente, reduzir os impactos tributários nesse tipo de operações e
contribuir para a redução das distâncias entre elas.

1.3 Questão da pesquisa

Nesse cenário, as questões da pesquisa são:
1. Há diferenças entre as normas contábeis dos Estados Unidos e do Brasil para o
tratamento das operações de business combinations?
2. Há diferenças entre as normas tributárias dos Estados Unidos e do Brasil para o
tratamento das operações de business combinations?

1.4 Objetivo da pesquisa

Análise comparativa das normas contábeis e tributárias aplicáveis, nos Estados
Unidos e no Brasil, às operações de business combinations.
Objetivos específicos:
1. Comparar os procedimentos contábeis para o registro das operações de business
combinations nos Estados Unidos e no Brasil.
2. Comparar os procedimentos para a consolidação das demonstrações contábeis
dos dois países – Estados Unidos e Brasil.
3. Identificar os aspectos tributários relacionados às operações de business
combinations nos Estados Unidos e no Brasil, incluindo os processos de
incorporação reversa.

1.5 Extensão desse trabalho

A pesquisa presente foi encerrada em outubro de 2004, portanto qualquer norma,
pronunciamento ou lei emitido após essa data pode estar em desacordo com o material
incluído neste trabalho.
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1.6 Metodologia da pesquisa

Neste item, é apresentada a metodologia utilizada para a realização do trabalho.

1.6.1 Considerações iniciais

Entre os objetivos da metodologia estão o de convidar as ciências a especular e a
filosofia a se interessar pelos problemas práticos, ajudando a compreender, nos mais
amplos termos, não apenas os produtos da pesquisa científica, mas o próprio processo.
Através do estudo da metodologia da pesquisa, observa-se que, para realizar uma
pesquisa, é necessária uma hipótese, que é o objetivo esperado ou resposta provisória à
questão de pesquisa que, neste trabalho, é o pressuposto de que as normas contábeis e
fiscais norte-americanas, aplicáveis às operações de business combinations, são diferentes
das brasileiras.

1.6.2 Método da pesquisa

A elaboração deste trabalho se fundamenta em pesquisa bibliográfica, textos
publicados sobre o assunto e na experiência profissional adquirida ao longo dos anos,
atuando em um grande conglomerado empresarial e participando de inúmeras operações de
fusão e aquisição.
No desenvolvimento do estudo, foram utilizados conjuntamente os métodos
exploratório e comparativo. Segundo Martins (1994, p. 30), o primeiro “(...) trata-se de
abordagem adotada para a busca de maiores informações sobre determinado assunto” e o
segundo “(...) de procedimento científico controlado que examina os vários casos,
fenômenos ou coisa análogas de séries, para descobrir o que é comum (...).”
Para Santos, N. (2002), “os estudos exploratórios são úteis para dar orientação ao
autor e devem ser utilizados quando existem poucos trabalhos científicos sobre o assunto”.
O trabalho está dividido em três partes:
1) Pesquisa bibliográfica, compreendendo a consulta a livros, periódicos e artigos
publicados, com o objetivo de consolidar a fundamentação teórica.
2) Estudo das legislações contábeis e tributárias dos países, relacionadas ao assunto,
para extrair suas similaridades e diferenças.
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3) Sustentado pela fundamentação teórica e pelo conhecimento da legislação, são
desenvolvidos exemplos hipotéticos com duas empresas, denominadas incorporadora e
incorporada, e simulada uma operação de aquisição. Na seqüência, é aplicado o tratamento
contábil e de consolidação, de acordo com as normas de cada país e, por fim, são os
resultados comparados.

1.7 Contribuição do estudo

O desenvolvimento e aperfeiçoamento das normas e práticas contábeis está
diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico de cada localidade, país, bloco
econômico, região etc. Ao estudar a evolução e influência das escolas de contabilidade no
mundo, verifica-se que elas se desenvolveram ao lado das expansões econômicas, como se
deu com as escolas italianas e americanas. Olhando para o Brasil, verifica-se que o grande
centro produtivo e inovador das normas contábeis do país é São Paulo, Estado com o maior
poderio econômico do país. Iudícibus explica a relação entre o desenvolvimento
econômico e o aperfeiçoamento das normas contábeis:
Em termos do entendimento da evolução histórica da disciplina, é
importante reconhecer que raramente o ‘estado-da-arte’ se adianta muito
em relação ao grau de desenvolvimento econômico, institucional e social
das sociedades analisadas, em cada época. O grau de desenvolvimento
das teorias contábeis e de suas práticas está diretamente associado, na
maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento comercial, social e
institucional das sociedades, cidades ou nações. (IUDÍCIBUS, 2004, p.
35).

A evolução das normas e práticas contábeis relacionadas às operações de business
combinations não poderia estar dissociada do progresso dos negócios de combinações de
empresas, tanto é que nos Estados Unidos, em função do alto volume de operações,
surgiram as recentes alterações trazidas pelos SFAS 141 e 142.
No Brasil, que é marcado por forte influência governamental nas normas contábeis,
não existe um conjunto de normas específicas sobre business combinations, mas o país tem
evoluído bastante nos últimos anos, com boas definições por parte da Comissão de Valores
Mobiliários e do Banco Central do Brasil.
Este trabalho pretende contribuir com os estudiosos, entidades emissoras de normas
contábeis e com os profissionais de contabilidade, para a aproximação das regras
brasileiras às norte-americanas, facilitando com isso a realização dos negócios entre
entidades dos dois países.
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O estudo pretende contribuir também para:
•

Ampliar as bases de entendimento das normas contábeis sobre operações de
business combinations, trazendo uma interpretação dos SFAS 141 e 142.

•

Oferecer uma fonte adicional de pesquisa para as práticas contábeis sobre
operações de business combinations.

•

Oferecer uma avaliação dos aspectos tributários relacionados às operações de
business combinations.

1.8 Estrutura do trabalho

Este trabalho está estruturado em oito capítulos, além da conclusão. Na seqüência, é
apresentada sua estrutura:
Capítulo 1: Introdução – Contém a contextualização, justificativa do trabalho,
questões de pesquisa, objetivos da pesquisa, metodologia, contribuição do estudo e
estrutura do trabalho.
Capítulo 2: Revisão conceitual e da literatura – Trata da definição de business
combinations, dos termos utilizados nos dois países e, por ultimo, da revisão da literatura
brasileira sobre o assunto.
Capítulo 3: Procedimentos contábeis nas operações de business combinations
no Brasil – GAAP Brasileiro – Apresenta uma análise das normas brasileiras referentes à
avaliação dos investimentos permanentes em coligadas e controladas, às operações de
business combinations, consolidação. O capítulo se encerra com um exemplo prático de
contabilização e consolidação da aquisição de uma empresa.
Capítulo 4: Procedimentos contábeis nas operações de business combinations
nos Estados Unidos – US-GAAP – Apresenta uma análise das normas norte-americanas
referentes à avaliação dos investimentos permanentes, às operações de business
combinations e consolidação. O capítulo se encerra com um exemplo prático de
contabilização e consolidação da aquisição de uma empresa.
Capítulo 5: Comparação – Análise comparativa entre as normas e procedimentos
brasileiros e norte-americanos, referentes aos investimentos permanentes, às operações de
business combinations e consolidação, destacando suas semelhanças e diferenças.
Capítulo 6: Tratamento tributário no Brasil – Análise da legislação tributária e
evidências dos aspectos relacionados às operações de business combinations no Brasil,
seguida de exemplos práticos.

12

Capítulo 7: Tratamento tributário nos Estados Unidos – Análise da legislação
tributária e evidências dos aspectos relacionados às operações de business combinations
nos Estados Unidos.
Capítulo 8: Comparação – Análise comparativa dos efeitos tributários nas
operações de business combinations, nos Estados Unidos e no Brasil.
Conclusão – São apresentadas as conclusões da pesquisa.

2 REVISÃO CONCEITUAL E DA LITERATURA

Neste capítulo é apresentada a revisão dos principais conceitos a serem utilizados
no desenvolvimento do trabalho, bem como uma revisão da literatura existente no Brasil
sobre o tema em pesquisa.

2.1 Definição dos termos

Neste item, é feita a definição dos termos, iniciando-se com a expressão business
combinations, objeto do trabalho, e na seqüência, os termos utilizados no Brasil e nos
Estados Unidos.

2.1.1 Definição de business combinations

A tradução da expressão business combination para a língua portuguesa abrange
uma séria de significados, sendo os mais comuns “combinação de empresas” e “fusões e
aquisições”.
El Hajj (1999, p. 3) define que “business combination se trata de uma transação
econômica em que uma empresa obtém o controle de outra, independentemente da forma
legal de como o controle é obtido e da forma resultante na(s) empresa(s) remanescente(s)”.
Para Lopes (2001, p. 2), “business combination é a união de empresas distintas em
um único patrimônio, de forma física ou econômica”.
Segundo Godoy (2000, p. 15), “business combination é uma transação em que as
operações de duas ou mais empresas são colocadas sob controle comum, ou seja, é a
junção de empresas distintas em uma única entidade econômica”.
Pela definição conceitual dos US-GAAP, apresentada no parágrafo 9º do SFAS
141, uma operação de business combination ocorre quando:
Para o propósito da aplicação deste enunciado, uma operação de business
combination ocorre quando uma entidade adquire os ativos líquidos de
uma outra entidade, que representem o negócio da companhia ou quando
adquire as ações representativas do controle de uma ou mais entidade.
Este enunciado não é aplicado a outras transações, cujo controle é
adquirido por outros meios que não seja a aquisição dos ativos líquidos
ou aquisição das ações representativas do controle. Para o propósito deste
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enunciado a formação de uma joint venture não é considerada uma
business combination. (FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS
BOARD, 2001)3 – grifo nosso.

Fica claro na definição acima que, para o FASB, a essência prevalece sobre a
forma, não importando a forma da obtenção do controle do negócio, mas sim que os
negócios, que eram controlados por entidades separadas antes da operação, passam a ser
comandados pela entidade adquirente, após a mesma.
Neste trabalho, adotou-se o conceito de business combination como uma transação
econômica em que ocorre a transferência do controle societário ou operacional de uma
empresa ou de um grupo de empresas, considerando-se que:
•

ocorre a transferência de controle societário quando a empresa adquirente
compra a maioria das ações com direito a voto, de emissão da empresa
adquirida, o que no Brasil equivale à incorporação de ações;

•

ocorre a transferência do controle operacional quando a empresa adquirente
compra as operações de uma outra empresa e as integra ao seu negócio, por
uma transferência de ativos e passivos; nessa operação, a empresa vendedora
continua existindo, sob o mesmo controle, mas o negócio objeto da
combinação é transferido para a empresa adquirente.

Sintetizando, para fins deste trabalho, utilizou-se a expressão business combination
como “fusões e aquisições”, não necessariamente apenas no conceito legal/societário, mas
sim no enfoque econômico, que contempla as várias formas de transformação de dois ou
mais negócios em um conjunto de operações com controle centralizado.
No aspecto formal, as operações de business combinations geralmente são
estruturadas de uma das seguintes formas.
•

Incorporação societária: é o tipo business combinations em que apenas uma
das companhias envolvida na operação continua existindo. A empresa
incorporadora absorve todos os ativos e passivos da empresa incorporada,
assim como os direitos e obrigações em geral.

•

Fusão societária: é o tipo de business combinations em que ambas as
companhias envolvidas na combinação são dissolvidas, para a formação de

3

Tradução livre do original: For purposes of applying this Statement, a business combination occurs when
an entity acquires net assets that constitute a business or acquires equity interests of one or more other
entities and obtains control over that entity or entities. This Statement does not address transactions in
which control is obtained through means other than an acquisition of net assets or equity interests. For
purposes of this Statement, the formation of a joint venture is not a business combination.
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uma terceira, que absorve os ativos e passivos das companhias extintas, assim
como a atividades operacional de ambas. As atividades operacionais
anteriormente separadas são agregadas em uma única entidade legal e as duas
companhias deixam de existir. Na prática, acaba permanecendo, em geral, a
companhia de maior volume de operação, apenas trocando o nome. Portanto,
de fato, trata-se de uma incorporação societária.
•

Incorporação de ações: é o tipo de business combinations que ocorre quando
uma das empresas adquire a maioria das ações com direto a voto de outra ou
outras companhias, mas as companhias continuam existindo com operações
em separado.

•

Incorporação das atividades operacionais: é o tipo de business
combinations que ocorre quando uma das empresas adquire as atividades
operacionais da outra, formalmente através de um contrato de cessão de
ativos e assunção de obrigações, e as integram em suas operações. As duas
companhias continuam existindo, sem vínculo societário, só que a adquirente
com a atividade operacional das duas, e a adquirida sem atividade
operacional.

A Figura 2.1 é uma adaptação de Barker, Lembke e King (2002, p. 3) e apresenta as
quatro operações, acima, de forma simplificada e esquemática.
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Figura 2.1 – Tipos de business combinations
Antes da Operação
a)

Resultado da Operação

Incorporação societária
Companhia
A
Companhia
B

Companhia
A

b) Fusão societária
Companhia
A
Companhia
C
Companhia
B

c) Incorporação de ações
Companhia
A
Companhia
B
d)

Companhia
A
Companhia
B

Incorporação das atividades operacionais
Companhia
A

Companhia
A

Com as atividades
operacionais das duas

Companhia
B

Companhia
B

Sem atividades
operacionais
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2.1.2 Definição de “fusões e aquisições”

Os termos “fusões e aquisições” têm sido amplamente utilizados, no Brasil, para
identificar os processos de mudança de controle nas empresas, seja por associação,
compra, incorporação, cessão de ativos e assunção de obrigação, permuta ou qualquer
outra forma em que ocorra a transferência de controle de uma companhia ou grupo
empresarial.
Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2002,p.276), “o processo de fusão pode ser definido
como uma estratégia através da qual duas firmas concordam em integrar suas operações
em base relativamente co-igual, porque têm recursos e capacidades que, juntas, podem
criar uma vantagem competitiva mais forte”.
Segundo Santos (2003, p. 16), “fusões e aquisições são termos genéricos, sob os
quais se abrigam diversos tipos de transações relativas a compras de empresas.”.
Tomando-se as palavras individualmente, verifica-se que aquisição de empresa se
relaciona à compra de participação societária, que pode ser parcial ou total. O termo fusão
de empresa consiste na reunião de duas ou mais sociedades em uma única.
Quando os termos fusões e aquisições são utilizados em conjunto, trata-se das
operações de aquisições que conduzem à tomada de controle de capital da empresa-alvo.
Portanto, para fins deste trabalho a expressão “fusões e aquisições” tem o mesmo
significado de business combinations, e ambos podem ser utilizados indistintamente para
representar processo de sucessão de controle nas empresas, isto é, a operação em que o
acionista de uma empresa, pessoa física ou jurídica, transfere para outra pessoa jurídica o
controle do negócio existente anteriormente na entidade sucedida. Deve-se considerar que
a transferência de controle pode ocorrer por aquisição da maioria das ações com direito a
voto ou por cessão de direitos e assunção de obrigações em conjunto com as atividades
operacionais, que contemple os negócios vinculados ao objeto social da companhia(s)
sucedida(s).

2.1.3 Conceitos relacionados às operações de business combinations no
Brasil

O tratamento contábil relacionado às operações de business combinations no Brasil,
em sua maioria, está definido na Lei n. 6.404/76 e na Instrução CVM n. 247/96. Neste item
apresentaremos os principais termos relacionados aos investimentos permanentes em
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outras companhias, assim como as formas de pagamento que poderão ser utilizadas pelas
entidades adquirentes. Considerando-se a legislação acima citada, os principais termos são:
•

Investidora: é a sociedade que possui participação societária em outras
companhias.

•

Investida: é a sociedade que recebe investimento da investidora e é
classificada como controlada ou coligada.

•

Controlada: é a sociedade na qual a investidora, diretamente ou
indiretamente, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger ou
destituir a maioria dos administradores. Também são considerados
controladas as filiais, agências, sucursais, dependências ou escritório de
representação no exterior, sempre que os respectivos ativos e passivos não
estejam incluídos na contabilidade da investidora, por força de normatização
específica. E, por último, é considerada controlada em conjunto a sociedade
na qual os direitos permanentes de sócio estejam sob controle comum ou
sejam

exercidos

mediante

a

existência

de

acordo

de

votos,

independentemente do seu percentual de participação no capital votante.
(Instr. CVM n. 247/96, art. 3º).
•

Coligadas: são consideradas coligadas as sociedades quando uma participa
com dez por cento ou mais do capital social da outra, sem controlá-la. São
consideradas equiparadas a coligadas as sociedades quando uma participa,
direta ou indiretamente, com dez por cento ou mais do capital votante da
outra, sem controlá-la, independentemente do percentual da participação no
capital total (Instr. CVM n. 247/96, art. 2º).

•

Equivalência

patrimonial:

corresponde

ao

valor

do

investimento

determinado mediante a aplicação do percentual de participação no capital
social sobre o patrimônio líquido de cada coligada, sua equiparada e
controlada (Instr. CVM n. 247/96, art. 1º, parágrafo único).
•

Ágio na aquisição ou na subscrição: representado pela diferença para mais
entre o custo de aquisição do investimento e a equivalência patrimonial (Instr.
CVM n. 247/96, art. 13). É importante destacar que este conceito é valido
para as demonstrações contábeis individuais; quando se trata de
demonstrações contábeis consolidadas, o conceito de ágio passa a ser a
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diferença entre o valor pago e o valor de mercado dos ativos líquidos
adquiridos.
•

Deságio na aquisição ou na subscrição: representado pela diferença para
menos, entre o custo de aquisição do investimento e a equivalência
patrimonial (Instr. CVM n. 247/96, art. 13).

•

Custo de aquisição: valor total pago na aquisição do investimento.

•

Forma de pagamento: pode ser em dinheiro ou qualquer outro bem; nos
últimos anos, tem se verificado que uma grande parte das operações de
business combinations foram liquidadas através de emissão de ações da
empresa adquirente ou de emissão de dívida subordinada. No mercado
brasileiro, temos vários exemplos, principalmente no mercado financeiro.

•

Pagamento através de emissão de ações: ocorre quando a empresa líder na
operação de business combinations emite novas ações e as entrega ao
acionista da empresa adquirida, o qual passa a ser acionista da empresa
adquirente. Neste tipo de operação, o acionista da empresa vendida passa a
ser dono de um negócio maior, empresa adquirente mais a empresa adquirida,
com uma participação menor.

•

Pagamento através de emissão de dívida subordinada: ocorre quando a
empresa líder na operação de business combinations emite títulos de dívida e
os entrega aos acionistas da empresa adquirida. A título de exemplo, podemos
citar a aquisição do Banco BBA pelo Banco Itaú, o qual pagou parte em
dinheiro, parte em ações e o restante com emissão de dívida subordinada.

2.1.4 Conceitos relacionados às operações de business combinations nos
Estados Unidos

As principais definições relacionadas às operações de business combination são as
apresentadas abaixo. Os principais termos, contidos nas definições dos FAS 94, 141 e 142,
são os seguintes:
•

Business combinations/fusões e aquisições: é uma transação em que ocorre a
transferência de controle de uma empresa, seja controle societário ou
operacional. Ocorre a transferência de controle societário quando a empresa
adquirente compra a maioria das ações com direito a voto, de emissão da
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empresa adquirida. No Brasil, equivale à incorporação de ações. Ocorre a
transferência do controle operacional quando a empresa adquirente compra a
operação de uma outra empresa e a integra ao seu negócio, por uma
transferência de ativos e passivos. Nessa operação, a empresa vendedora
continua existindo sob o mesmo controle, mas o negócio objeto da
combinação é transferido para a empresa adquirente.
•

Purchase method/método de compra: método utilizado para a contabilização
das operações de business combination, determinado pelo parágrafo 13 do
FAS 141. Por este método, os ativos e passivos da empresa adquirida são
avaliados a valor de mercado ou valor justo, e a diferença entre ele e o valor
pago, se positivo, é registrado como goodwill e, se negativo, é registrado
como redução dos ativos não correntes reconhecidos na mesma operação.
Caso reste algum valor após zerar esses ativos, o resultado será considerado
como ganho extraordinário.

•

Fair value/valor justo: valor de mercado, pelo qual o ativo poderia ser
vendido, ou o passivo assumido, em uma transação de mercado.

•

Acquisition cost/custo de aquisição: é o valor pago na aquisição do negócio,
quando liquidado por caixa ou valor justo dos ativos entregues, quando pago
via entrega de ativos.

•

Identifying the acquiring entity/identificação da entidade adquirente: para o
tratamento contábil adequado, é importante definir a entidade adquirente, que
para este efeito é a entidade que compra o controle da outra, geralmente pago
em dinheiro ou outros ativos. Em determinadas situações, pode ocorrer a
permuta de ações, e quando isso ocorre, a empresa adquirente geralmente é
aquela que emite novas ações para pagar as ações da empresa adquirida; em
casos de dificuldades, deve ser observado o voto de controle da empresa
resultante.

•

Acquired entity/entidade adquirida: é a empresa que passa pela mudança de
controle na operação de business combinations.

•

Intangible assets/ativos intangíveis: são os ativos cujo valor reside nos
direitos de propriedade legalmente conferidos, e não em qualquer atribuição
física. Os exemplos mais comuns desses ativos são marcas, patentes, direitos
autorais etc.
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•

Allocation period/período de alocação: é o período necessário, em uma
operação de business combinations, para identificação e alocação do valor
justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos.

•

Parent company/controladora: é uma companhia que possui os direitos de
voto em outra companhia suficiente para manter o controle gerencial e
operacional ou eleger a maioria dos dirigentes.

•

Goodwill: é o excesso de valor pago em relação ao valor de mercado
atribuído aos ativos líquidos adquiridos, inclusive os intangíveis (FAS 141,
Parágrafo 43).

2.2 Revisão da literatura

Neste item apresentaremos a revisão dos principais trabalhos publicados no Brasil,
relacionados ao tema desta dissertação. O levantamento foi concentrado nas publicações da
Universidade de São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) e abrange o período de 1980 a 2004.
Foram encontrados poucos trabalhos com a visão conceitual comparativa
pretendida neste estudo. Dentre os encontrados, os que mais se aproximam são:
•

El Hajj, em 1999, em sua dissertação de mestrado intitulada Business
combination e consolidação: uma abordagem comparativa entre as normas
dos US-GAAP, IASC e brasileiras, objetivou os aspectos significativos do
tratamento contábil dos investimentos permanentes em empresas controladas,
assim como seus principais métodos de avaliação, por meio de uma
abordagem comparativa que considera as normas e as práticas contábeis
norte-americanas (US-GAAP), internacionais (IASB) e brasileiras, nos casos
de business combination. Fez uma ampla explanação sobre cada conjunto de
normas e, através de exemplos hipotéticos, simulou quatro hipóteses,
definindo o tratamento contábil e de consolidação para cada uma, de acordo
com US-GAAP, IASB e normas brasileiras. Por último, comparou as três
normas. Essa é nossa principal fonte de estudo, mas não invalida o trabalho
aqui proposto, pois não contempla as inovações introduzidas pelos SFAS 141
e 142 e não trata dos aspectos fiscais.
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•

Schmidt e Santos descreveram, em seu livro Avaliação de ativos intangíveis,
publicado em 2002, o tratamento contábil do goodwill das normas contábeis
vigentes no Brasil, Internacionais (IASB) e nos Estados Unidos (US-GAAP),
evidenciando as principais semelhanças e diferenças entre essas normas.
Descrevem as principais normas contábeis publicadas pelos organismos
responsáveis pela emissão de padrões de contabilidade no âmbito de suas
respectivas competências, destacando os aspectos gerais, definições,
contabilização e amortização do goodwill. Assim como o trabalho de Hajj,
utilizam algumas hipóteses e definem o tratamento contábil e de consolidação
para cada uma, de acordo com os US-GAAP, IASB e normas brasileiras. Por
último, comparam as três normas. É uma importante fonte de pesquisa para o
trabalho aqui proposto, mas não o invalida, pois se centrou no tratamento
contábil dos ativos intangíveis, inclusive o goodwill, não tratando dos
aspectos tributários.

•

Godoy, em 2000, na sua dissertação de mestrado Comparação teórica e
prática entre os métodos de contabilidade para combinação de empresas,
explorou os métodos utilizados no mercado internacional para combinar
(consolidar) as demonstrações contábeis individuais de empresas fusionadas
ou adquiridas. Comparou os três métodos de contabilização de operações de
business combinations existentes à época, o “método de união de
participações” (pooling of interests), o “método de compra” (purchase
method) e o push-down accounting. Mostrou a evolução histórica das normas
aplicáveis nas operações de business combinations e do volume de negócios,
nos Estados Unidos e no Brasil. Portanto, fica um pouco distante do trabalho
aqui proposto.

•

O trabalho de Lopes (Estudo comparativo sobre as formas de combinações de
empresas segundo as normas internacionais e brasileiras de contabilidade)
de 2001, teve como objetivo central a comparação do tratamento contábil
entre as formas de combinação de empresas, segundo o IASB e as normas de
contabilidade brasileiras, logo, diferente do aqui proposto.

•

Estudo realizado por Anan Junior em 2004, com o título Fusão, cisão e
incorporação de sociedades: teoria e prática, teve como escopo tratar o
assunto “fusão, cisão e incorporação de sociedades”, enfatizando os aspectos
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societários e fiscais, voltado para os fundamentos legais, sem levar em
consideração os aspectos econômicos e contábeis pretendidos neste trabalho.
•

Papini desenvolveu estudo comparativo entre as normas contábeis do Brasil,
dos Estados Unidos e as emitidas pelo IASB, na sua dissertação de mestrado
Uma contribuição ao estudo das normas e práticas contábeis aplicadas no
Brasil, nos Estados Unidos e da observância das “IAS – International
Acounting Standard”, em 2001. Parte de um levantamento das normas faz
comparação da forma de apresentação das demonstrações contábeis com
avaliação de diversos itens do balanço; depois, avalia as diferenças das
práticas contábeis em diversos grupos de contas e fecha o trabalho com um
estudo de caso, através da analise das demonstrações contábeis de quatro
empresas diferentes. Portanto, bem distante do trabalho aqui proposto.

•

Barros, em 2001, organizou trabalho intitulado Fusões, aquisições e
parcerias. Trata-se de uma coletânea de artigos escrita por professores da
Fundação Dom Cabral e estabelece uma cronologia das mudanças e das
necessidades de adaptação das empresas nacionais aos processos de
competição nos mercados brasileiro e internacional. Analisa o ritmo
acelerado com que as fusões e aquisições ocorrem atualmente, envolvendo as
empresas de vários países. Tece uma análise histórica das estratégias de
desenvolvimento das empresas brasileiras desde o pós-guerra, demonstrando
como as mudanças ocorridas no final dos anos 80 e ao longo da década de 90
colocaram o país em sintonia com os movimentos mundiais de liberação das
transações interfronteiras e de globalização de mercados. Por fim, descreve
com detalhes dois processos de fusão e aquisição. Em nenhum momento trata
dos aspectos contábeis e tributários pretendidos neste trabalho.

Além dos trabalhos acima mencionados foram utilizados outros títulos, leis,
normas, artigos de revistas e livros que estão devidamente relacionados na bibliografia.
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PROCEDIMENTOS

CONTÁBEIS

NAS

OPERAÇÕES

DE

BUSINESS

COMBINATION NO BRASIL –GAAP BRASILEIRO

Este capítulo analisa os principais aspectos relacionados ao tratamento contábil
aplicado às operações de business combinations no Brasil, passando pelos órgãos
reguladores, o conjunto de normas aplicáveis ao assunto, tratamento contábil dos
investimentos permanentes, reestruturações societárias e finalizando com um exemplo
hipotético.

3.1 Considerações iniciais

No Brasil, a diversidade de órgãos responsáveis pela emissão de normas contábeis
gera, em algumas situações, uma certa falta de uniformidade no tratamento contábil.
Especificamente no tocante às operações de business combinations, não existe uma regra
específica, mas sim definições parciais que constam em textos legais de diversas entidades.
Essa falta de uniformidade se deve talvez ao fato de não haver um órgão único responsável
pela emissão das normas. Como pode ser visto abaixo, as normas contábeis se originam de
diversos órgãos, sendo as principais e os respectivos emissores:
•

Congresso Nacional: Constituição Federal e Leis.

•

Comissão de Valores Mobiliários (CVM): Instruções, Deliberações e OfíciosCirculares, aplicáveis às sociedades anônimas de capital aberto.

•

Banco Central do Brasil: Circulares e Cartas-Circulares, aplicáveis às
instituições financeiras ou a elas equiparadas e entidades de consórcios.

•

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP): Circulares, CartasCirculares e Ofícios-Circulares, aplicáveis às entidades pertencentes ao
mercado segurador.

•

Conselho Federal de Contabilidade: Resoluções, Instruções Normativas,
Súmulas e Deliberações, aplicáveis a todas as entidades do país.

•

Secretaria da Receita Federal: Instruções Normativas, Portarias e Atos
Declaratórios, na maioria direcionados à regulamentação fiscal, mas em
alguns casos com definições contábeis; quando isso acontece, aplicáveis a
todas as empresas do país.
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Até a publicação da atual Constituição Federal de 1988 (exceto entre os anos de
1947 e 1964), o Poder Executivo, através do Presidente da República, poderia editar
Decretos-Leis relacionados com a Contabilidade como, por exemplo, o Decreto-Lei n.
9.295/46, que determinou a criação do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos
Regionais de Contabilidade.
Todos esses órgãos, assim como qualquer outra pessoa física ou jurídica no Brasil,
estão sujeitos à obediência à Constituição e às leis (incluindo todos as normas com força de
lei, como as medidas provisórias).
3.2 Análise da legislação

Neste item, tem-se a evolução histórica e a análise da legislação atual sobre
business combinations.

3.2.1 Evolução histórica

No Brasil, as primeiras definições sobre a forma de avaliação de investimentos
relevantes em coligadas e controladas foram introduzidas pela Lei n. 6.404/76 (Lei das
Sociedades por Ações), que em seu artigo 247, parágrafo único, introduziu o conceito de
investimento relevante e, no artigo 248, definiu os critérios de avaliação dos mesmos,
quando realizados em coligadas ou controladas, com a seguinte redação:
Artigo 247 (...)
Parágrafo único - Considera-se relevante o investimento:
a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da
companhia;
b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil
é igual ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio
líquido da companhia.
Artigo 248 - No balanço patrimonial da companhia, os investimentos
relevantes (art. 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja
administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por
cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão
avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de acordo com as seguintes
normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será
determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de
verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma
data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da
companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os
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resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou
com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre
o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da
porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número
II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente, somente será
registrada como resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1º - Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos
deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os
saldos de créditos da companhia contra as coligadas e controladas.
§ 2º - A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia,
deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto
no número I.

A primeira regulamentação deste método surgiu em 1977, com a edição do
Decreto-Lei n. 1.598/77, no qual o fisco brasileiro formalizou a aceitação do método de
equivalência patrimonial para avaliação de investimentos relevantes em coligadas e
controladas. Esse Decreto-Lei definiu a forma do registro contábil da aquisição de
investimento, regulamentou a separação do custo de aquisição em equivalência patrimonial
e ágio ou deságio, definiu o tratamento tributário da amortização do ágio/deságio e do
resultado de equivalência patrimonial. Adicionalmente, estendeu o procedimento, que pela
Lei n. 6.404/76 era aplicável apenas para as sociedades anônimas, a todas as empresas.
A Comissão de Valores Mobiliários, que recebeu competência pela Lei n. 6.404/76
para normatizar e regulamentar os procedimentos contábeis para as companhias abertas,
emitiu sua primeira regulamentação em 1978, através da Instrução CVM n. 1/78, que
permaneceu em vigor até 1996, quando foi revogada pela Instrução CVM n. 247/96, que
consolidou e inovou os procedimentos para avaliação de investimentos relevantes de
companhias abertas.
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Quadro 3.1 – Evolução cronológica da legislação
Ano
1940
1976

Norma
Decreto-Lei
n. 2.627
Lei n. 6.404

Órgão
Emitente
Governo
Federal
Congresso
Nacional

1977

Decreto-Lei
n. 1.598

Governo
Federal

1978

Instrução n. 1 CVM

1996

Instrução
247

n. CVM

1998

Instrução
285

n. CVM

2000

Circular
3.017

n. BACEN

Definição
• Introduziu os conceitos de incorporação e fusão.
• Introduziu o conceito de avaliação de investimentos pelo
patrimônio da coligada ou controlada.
• Definiu o conceito de relevância dos investimentos em coligadas
ou controladas.
• Aceitação, para efeito fiscal, pelo fisco federal, do método de
equivalência patrimonial.
• Conceito de ágio/deságio e definição do tratamento fiscal.
• Ampliou a aplicação do método de equivalência patrimonial a
todas as companhias, independente da forma de constituição.
• Normas e procedimentos para contabilização e elaboração de
demonstrações financeiras relativas a ajustes decorrentes da
avaliação de investimentos relevantes de companhia aberta,
sociedade coligada ou sociedade controlada.
Consolidou os normativos existentes até aquele momento, revogou
a Instrução n. 1 e introduziu algumas novidades importantes, sendo
as principais:
• Consolidação das sociedades controladas em conjunto,
proporcional à participação de cada controladora.
• Criação do conceito de “equiparada a coligada”.
• Eliminação do lucro não realizado apenas da participação do
controlador.
• Proibição da eliminação dos prejuízos não realizados.
• Alterou o artigo 14 da Instrução CVM n. 247 e introduziu a
obrigatoriedade de verificação anual dos resultados projetados,
que tenham servido de base para registro e projeção de
amortização do ágio, a fim de que sejam revisados os critérios
utilizados para amortização ou registrada a baixa integral do
ágio.
• Determina que, para as entidades sob regulamentação do
BACEN, nos casos de incorporação, fusão e cisão, as sociedades
envolvidas devem elaborar balancete patrimonial, na data-base,
devidamente transcrito no Livro Diário ou balancetes diários e
balanços, acompanhado do respectivo parecer da auditoria
externa;
• A data-base deve ser comum a todas as sociedades envolvidas
nos processos de incorporação, fusão ou cisão.

3.2.2 Legislação atual

As definições legais em vigor sobre business combinations estão contidas nas
seguintes normas:
•

Lei n. 6.404/76, que dispõe sobre as sociedades por ações. Desde a sua
criação, sofreu importantes alterações através das Leis ns. 9.457/97 e
10.303/2001.
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•

Instruções da Comissão de Valores Mobiliários ns. 247/96, 285/98, 319/99,
320/99 e 349/2001.

•

Circular do Banco Central do Brasil n. 3.017/2000.

•

Decreto Federal n. 3.000/99 – RIR 99.

Nesse conjunto de normas são tratadas as definições para os registros de aquisições
de participações societárias, avaliação de investimentos relevantes e para as operações de
incorporação, fusão e cisão, sendo de uma certa forma definido o tratamento a ser dado à
maioria dos elementos constantes nas operações de business combinations. A seguir
apresenta-se algumas definições e considerações contidas nas referidas legislações.
A Lei n. 6.404/76, que é a matriz legal para as demais normas, em seu Capítulo 18,
traz as definições de incorporação, fusão e cisão, mas apenas no aspecto jurídico, com a
seguinte redação:
“A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227). Na incorporação, a
sociedade incorporada deixa de existir, mas a entidade incorporadora assume, por
sucessão, todos os direitos e obrigações da entidade incorporada.
“A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações” (art. 228). Note-se
que, na fusão, todas as sociedades fusionadas se extinguem, para dar lugar à formação de
uma nova sociedade com personalidade jurídica distinta daquelas, o patrimônio da nova
entidade sendo composto pela somatória dos bens, direitos e obrigações das entidades
extintas.
“A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio
para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a
companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu
capital, se parcial a cisão” (art. 229).
A mesma Lei, em seu Capítulo 15, Seção III – Balanço Patrimonial, define a
classificação contábil dos investimentos permanentes em outras sociedades no subgrupo do
ativo permanente. O artigo 179 tem a seguinte redação: “(...) III - Em investimentos: as
participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não
classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade
operacional da companhia ou empresa;”.
Os artigos 247, parágrafo único e 248, já citados no item 2.2.1, trazem a definição
de quais investimentos serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
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O artigo 249 da Lei 6.404/76, parágrafo único, autoriza a Comissão de Valores
Mobiliários a expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devem ser
abrangidas na consolidação.
A Comissão de Valores Mobiliários, utilizando-se da competência recebida, tem
sido bastante atuante na emissão de normativos. Atualmente, encontra-se em vigor a
Instrução CVM n. 247/96, com alterações introduzidas pela Instrução CVM n. 285/98, que
dispõe sobre a avaliação de investimentos em sociedades coligadas e controladas e sobre
os procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações contábeis consolidadas,
e as Instruções CVM ns. 319/99, 320/99 e 349/2001, que dispõem sobre as operações de
incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta, inclusive as operações de
incorporação reversa.
O Banco Central do Brasil, através da Circular BACEN n. 3.017/2000 estabeleceu
procedimentos adicionais, além das exigências legais, a serem observados nos processos de
incorporação, fusão ou cisão que envolvam instituições financeiras, demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e administradoras de consórcio.
Dentre os procedimentos adicionais, o Banco Central do Brasil passou a exigir que as
sociedades envolvidas devem elaborar balancete ou balanço patrimonial, na data-base,
devidamente transcrito no Livro Diário ou balancetes diários e balanços, acompanhado do
respectivo parecer da auditoria externa, e que a data-base deve ser comum a todas as
sociedades envolvidas nos processos de incorporação, fusão ou cisão.
A legislação tributária, ao definir os tratamentos fiscais, estabeleceu uma série de
procedimentos contábeis específicos, os quais serão tratados no capítulo sobre os aspectos
fiscais.
Entretanto, pode-se observar que a legislação brasileira abrange apenas os aspectos
jurídicos das operações, não existindo normas específicas quanto às formas de estruturação
das operações.

3.3 Avaliação de investimentos em coligadas e controladas

Apesar de não existir um conjunto de normas contábeis específicas para as
operações de business combinations, como já visto anteriormente, a Lei n. 6.404/76 e a
Instrução CVM n. 247/96 trazem as definições para o registro contábil da aquisição de
participações societárias relevantes, que na essência é uma operação de business
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combinations, a seguir será tratado as principais definições. Ressalte-se que são discutidos
apenas os itens relacionados com a combinação de negócios.

3.3.1 Custo de aquisição do investimento

O artigo 13 da Instrução CVM n. 247/96 define que o custo de aquisição de
investimento em coligada e controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em subcontas separadas:
a) Equivalência patrimonial: correspondente à parcela de participação no capital
social aplicado sobre o patrimônio líquido da investida, da data de aquisição ou de até 60
dias antes.
b) Ágio ou deságio na aquisição ou na subscrição: é a diferença para mais ou para
menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a equivalência
patrimonial.
Esse tratamento foi instituído inicialmente pelo Decreto-Lei n. 1.598/77, que tinha
como objetivo estabelecer o tratamento fiscal e, posteriormente, mantido pela CVM,
através da Instruções ns. 1/78 e 247/96.

3.3.2 Equivalência patrimonial

São abordados as situações em que os investimentos são avaliados pelo método de
equivalência patrimonial (MEP) e, especificamente, os resultados não realizados das
operações intercompanhias.

3.3.2.1 Investimentos sujeitos a avaliação pelo método de equivalência
patrimonial

Os investimentos que são obrigatoriamente avaliados pelo método de equivalência
patrimonial são os definidos pelo artigo 248 da Lei n. 6.404/76, com a seguinte redação:
Artigo 248 - No balanço patrimonial da companhia, os investimentos
relevantes (art. 247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja
administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por
cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão
avaliados pelo valor de patrimônio líquido, (...).
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Pela definição legal, estão sujeitos a avaliação pelo método de equivalência
patrimonial os investimentos relevantes em: a) sociedades coligadas sobre cuja
administração tenha influência, ou de que participe com 20% ou mais do capital social; b)
sociedades controladas.
Como pode ser observado no texto acima, para que um investimento seja
obrigatoriamente avaliado pelo método de equivalência patrimonial, é necessário que a
investida seja coligada ou controlada e que o investimento seja relevante em relação ao
patrimônio da investidora.
Segundo Yamamoto (1996, p. 82), “no Brasil, para a aplicação do método, é
necessária a satisfação cumulativa de dois requisitos: que o investimento seja em
controlada ou coligada e que o mesmo seja relevante”.
Faz-se necessário definir o conceito de relevância, que legalmente está no parágrafo
único do artigo 247 da Lei 6.404/76 seguinte:
Artigo 247 (...)
Parágrafo único - Considera-se relevante o investimento:
a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido da
companhia;
b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil
é igual ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do patrimônio
líquido da companhia.

Como se pode observar, a definição de relevância está associada ao patrimônio da
investidora, o que na prática pode levar a situações curiosas, em que 20% de participação
em uma empresa pode ser considerado relevante para um investidor e 80% da mesma pode
não ser considerado relevante para outro investidor, como mostra a Figura 3.1:
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Figura 3.1 – Demonstrativo de cálculo de relevância
Cia “B”

Cia “A”
• Investimento em “C” R$ 400
• PL = 10.000

•
•

80%

Investimento sobre PL
(400/10.000) = 4%, logo,
não relevante.

Investimento em “C” R$ 100
PL = 400

20%

Cia “C”
PL = 500

Investimento sobre PL
(100/400) = 25%, logo,
relevante.

O artigo 5º da Instrução CVM n. 247/96 eliminou, para as companhias abertas, a
necessidade da relevância para que o investimento em controlada tenha que ser avaliado
pelo MEP. Tem ele a seguinte redação:
Artigo 5º - Deverão ser avaliados pelo método da equivalência
patrimonial:
I - O investimento em cada controlada; e
II - O investimento relevante em cada coligada e/ou em sua equiparada,
quando a investidora tenha influência na administração ou quando a
porcentagem de participação, direta ou indireta da investidora,
representar 20% (vinte por cento) ou mais do capital social da coligada.
Parágrafo único - Serão considerados exemplos de evidências de
influência na administração da coligada:
a) participação nas suas deliberações sociais, inclusive com a existência
de administradores comuns;
b) poder de eleger ou destituir um ou mais de seus administradores;
c) volume relevante de transações, inclusive com o fornecimento de
assistência técnica ou informações técnicas essenciais para as atividades
da investidora;
d) significativa dependência tecnológica e/ou econômico-financeira;
e) recebimento permanente de informações contábeis detalhadas, bem
como de planos de investimento; ou
f) uso comum de recursos materiais, tecnológicos ou humanos.

Como se pode observar, a CVM inovou em relação ao texto legal, ao tornar
obrigatória a aplicação do MEP para todos os investimentos em controladas. Além disso,
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introduziu a obrigatoriedade de aplicação do MEP para as companhias equiparadas a
coligadas e criou a figura da coligação indireta.
Dessa forma, as companhias abertas estão obrigadas à aplicação do MEP sobre os
investimentos em:
a) Controladas, independentemente da relevância.
b) Relevantes em coligadas ou equiparadas com participação direta ou indireta
maior ou igual a 20% do capital social.
c) Relevantes em coligadas ou equiparadas com participação direta ou indireta entre
10% e 20% do capital social, desde que com influência na administração.
d) Relevantes em equiparadas a coligadas com participação maior ou igual a 10%
do capital votante, independentemente do percentual de participação no capital total
da investida.
Esses critérios são ilustrados na Figura 3.2 seguinte.

Figura 3.2 – Definição dos critérios de avaliação dos investimentos permanentes
INVESTIDORA

Participação

Votante > 50%

no Capital

Investidas

Controlada

Critério de
Avaliação

MEP

Total > 10% <

Votante > 10%

Total < ou =

que 50%

Total < 10%

a 10%

Coligada

Equiparada a

Outros

Coligada

Investimentos

Com influên-

Com influên-

Custo

cia – MEP

cia – MEP

Em relação às empresas constituídas sob outra forma, ou às sociedades anônimas de
capital fechado, a obrigatoriedade de aplicação do MEP está prevista no artigo 384 do
Decreto n. 3.000/99.
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3.3.2.2 Resultados não realizados das operações intercompanhias

O resultado não realizado ocorre quando uma companhia de um grupo econômico
realiza uma venda por preço diferente do custo de aquisição para uma outra companhia do
mesmo grupo e esta permanece com produto em estoque, até o fechamento do balanço. A
Lei n. 6.404/76 trata desse assunto nos inciso I e II do artigo248, com a seguinte redação:
I - (...) no valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados
não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras
sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre
o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da
porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada.

Até 1996, a CVM, através da Instrução n. 1/78, determinava para as companhias
abertas o mesmo tratamento exigido pela Lei n. 6.404/76. A partir de 1996, com a edição
da Instrução n. 247/96, passou a exigir que primeiro seja aplicado o percentual de
participação e depois reduzido o lucro não realizado. O artigo 9º da Instrução 247/96
define claramente o conceito e a forma de eliminação dos resultados não realizados, com a
seguinte redação:
Artigo 9º - O valor do investimento, pelo método da equivalência
patrimonial, será obtido mediante o seguinte cálculo:
I - aplicando-se a percentagem de participação no capital social sobre o
valor do patrimônio líquido da coligada e da controlada; e
II - subtraindo-se, do montante referido no inciso I, os lucros não
realizados, conforme definido no § 1º deste artigo, líquidos dos efeitos
fiscais.
§ 1º - Para os efeitos do inciso II deste artigo, serão considerados lucros
não realizados aqueles decorrentes de negócios com a investidora ou com
outras coligadas e controladas, quando:
a) o lucro estiver incluído no resultado de uma coligada ou controlada e
correspondido por inclusão no custo de aquisição de ativos de qualquer
natureza no balanço patrimonial da investidora; ou
b) o lucro estiver incluído no resultado de uma coligada e controlada e
correspondido por inclusão no custo de aquisição de ativos de qualquer
natureza no balanço patrimonial de outras coligadas e controladas.
§ 2º - Os prejuízos decorrentes de transações com a investidora, coligadas
e controladas não devem ser eliminados no cálculo da equivalência
patrimonial. (grifo nosso).

Fica claro que a parcela do lucro não realizado deve ser deduzida da participação do
controlador, após aplicação do percentual de participação no capital sobre o patrimônio da
investida, e que o prejuízo não realizado não deve ser excluído para o cálculo de
equivalência patrimonial.
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Para facilitar o entendimento mostra-se, na seqüência, quadro comparativo entre os
tratamentos previstos pela Lei n. 6.404/76 e pela Instrução CVM n. 247/96.
Admitindo-se que a companhia “A” tenha uma participação societária de 60% em
“B” e que “A” tenha adquirido mercadorias de “B” com lucro de R$ 10.000.

Figura 3.3 – Estrutura societária

A

Investidora

60%

B

40%

Investida

Minoritários

Investidores

Dados da investida “B”, admitindo-se que, no patrimônio de “B”, do início do
período, havia apenas a conta de capital e que a única movimentação do período foi o
lucro.
Quadro 3.2 – Demonstração das mutações do patrimônio de “B”
Capital – saldo inicial

100.000

Lucro das operações com terceiros

20.000

Lucro de transação com o controlador

10.000

Valor contábil do patrimônio de “B”- saldo final

130.000

Como pode ser observado no quadro acima, a empresa “B” obteve lucro nas
operações com terceiros de $ 20.000 e das operações com o controlador de $ 10.000; logo,
este último é o valor a ser eliminado para cálculo de equivalência patrimonial na
controladora.
O Quadro 3.3 compara a apuração dos valores de investimento e do resultado de
equivalência patrimonial, comparativamente pelos procedimentos definidos pela Lei
6.404/76 e pela Instrução CVM 247/96.
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Quadro 3.3 – Comparativo de eliminação do lucro não realizado (Lei n. 6.404/76 x
Instrução CVM n. 247/96)
Lei n.
6.404/76
Valor Contábil do Patrimônio Líquido de “B”

130.000

Instrução
CVM n.
247/96
130.000

(-) Lucro não realizado – de operações intercompanhias

(10.000)

0

PL – Base para cálculo da equivalência patrimonial

120.000

130.000

60%

60%

72.000

78.000

0

(10.000)

Saldo contábil do investimento após a equivalência

72.000

68.000

Saldo contábil do investimento no início do período

60.000

60.000

Resultado de Equivalência do Período

12.000

8.000

Percentual de participação no Capital Social
Participação no Patrimônio da Investida
(-) Lucro não realizado

Como pode ser observado no quadro acima, o resultado de equivalência patrimonial
de “A” em “B”, calculado de acordo com a Lei n. 6.404/76, corresponde exatamente ao
percentual de participação de “A” em “B”, sobre o lucro de “B”, originado pelas operações
realizadas com terceiros (R$ 20.000 x 60% = R$ 12.000).
No cálculo feito de acordo com a Instrução CVM n. 247/96, o resultado de
equivalência patrimonial de “A” em “B” é $ 8.000, portanto, menor que o resultado da
participação no capital sobre o lucro de “B”, gerado pelas operações com terceiros, de (R$
20.000 x 60% = R$ 12.000), o que não parece tecnicamente correto. Admitir esse modelo
como correto é assumir que o simples fato de a empresa comprar um produto de sua
controlada gera prejuízo para o acionista controlador, o que efetivamente não reflete a
realidade econômica dos negócios.
Indiscutivelmente

está

correto

não

se

reconhecer

lucro

nas

operações

intercompanhias, mas admitir que a simples realização de uma transação com uma
coligada seja motivo para reconhecimento de perda na controladora, seria, um
conservadorismo exagerado, que não parece adequado às boas práticas contábeis.
Para fechar o raciocínio, admita-se que a companhia “B” não tenha realizado
operações no período seguinte e que a companhia “A” tenha vendido a terceiros o produto
adquirido de “B”, exatamente pelo valor de aquisição. É obvio que nessa situação teríamos
que reconhecer apenas o lucro intercompanhia, que agora se torna realizado pela venda a
terceiros.

37

O Quadro 3.4 compara a apuração dos valores de investimento e do resultado de
equivalência patrimonial, após “A” vender a terceiros a mercadoria adquirida de “B”, e
efetivamente ser realizado o lucro para o grupo econômico.
Quadro 3.4 – Comparativo de realização do lucro não realizado no período anterior
(Lei n. 6.404/76 x Instrução CVM n. 247/96)

130.000

Instrução
CVM n.
247/96
130.000

0

0

130.000

130.000

60%

60%

78.000

78.000

0

0

Saldo contábil do investimento no final do período

78.000

78.000

Saldo contábil do investimento no início do período

72.000

68.000

6.000

10.000

Lei n.
6.404/76
Valor Contábil do Patrimônio Líquido de “B”
(-) Lucro não realizado – de operações intercompanhias
PL – Base para cálculo de equivalência
Percentual de participação no Capital Social
Participação no Patrimônio da Investida
(-) Lucro não realizado – Operações intercompanhias

Resultado de Equivalência do Período

Nesse período, o resultado de equivalência, apurado pela regra da Instrução CVM
n. 247, é maior que o lucro apurado pela regra da Lei n. 6.404/76, em R$ 4.000,
exatamente o valor da perda registrada indevidamente no ano anterior. Como não existe
fundamentação econômica para a existência desse lucro, pode-se concluir que tanto a perda
no período anterior quanto a reversão da mesma no período subseqüente são indevidas.
Essencialmente, a contabilidade deve refletir o resultado econômico dos eventos ou
negócios efetivamente realizados pelas companhias e não deveria ser utilizada para aplicar
penalidade ao acionista controlador, por realização de operação entre as companhias do
mesmo grupo econômico.
Conceitualmente, nas demonstrações contábeis consolidadas, as operações
realizadas entre as companhias do mesmo grupo não existem, logo, se não existem, não
podem gerar nem ganho e nem perda para o controlador. Considerando que a aplicação do
método de equivalência patrimonial corresponde a consolidação do resultado em uma
única linha, não faz sentido a atribuição de perda para o controlador por operação realizada
intercompanhias.
A nota explicativa à Instrução CVM 247 traz a seguinte justificativa para a
mudança de critério:
O artigo 9º apresenta uma alteração bastante significativa no cálculo da
equivalência patrimonial quando existem lucros não realizados na
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investida. Anteriormente, esse cálculo contemplava os seguintes passos:
i) determinação do valor do patrimônio líquido da investida; ii) exclusão
do montante dos resultados não realizados; e iii) aplicação, sobre esse
valor líquido, do percentual de participação na investida.
Essa forma de cálculo contém um erro conceitual: ao eliminarmos todo o
resultado não realizado antes da aplicação do percentual de participação,
estaríamos considerando que esse é um resultado não realizado tanto para
a empresa investidora/controladora quanto para os demais acionistas.
Isto não é verdadeiro, porque só existe a figura de ‘lucro não realizado’
na relação entre a empresa investidora e as suas controladas/coligadas ou
entre estas últimas. Para os demais sócios/acionistas da investida o lucro
é efetivo, realizado.
A presente Instrução contempla uma nova forma de cálculo (art. 9º, I e
II): primeiro aplica-se o percentual de participação sobre o patrimônio
líquido para, desse montante, subtraírem-se os lucros não realizados.

O posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários, assim como de grande
parte da literatura contábil brasileira, em relação a esse assunto, está voltado para o
atendimento ao princípio contábil do conservadorismo.
Sem nenhuma pretensão de afronto ou desrespeito à Comissão de Valores
Mobiliários, nem à literatura contábil, que defende esse posicionamento, mas avaliando-se
o lado da empresa controladora, não parece fazer sentido o reconhecimento de uma perda,
conforme evidenciado acima, simplesmente por ter comprado um produto da controlada.
O argumento de que o lucro não realizado ocorre apenas para o controlador
efetivamente está correto, mas não é aplicável para efeito de equivalência ou consolidação.
Admitindo-se que o acionista minoritário avalie o investimento pelo método de
equivalência patrimonial, ele aplicaria o seu percentual de participação sobre o valor
integral do patrimônio da coligada, porque para ele o lucro efetivamente foi realizado, no
entanto isso não quer dizer que para o controlador tenha ocorrido uma perda.
Mesmo considerando-se uma situação extrema, em que a controlada distribuísse
aos acionistas todo o lucro apurado no período, circunstância em que parte do lucro na
venda dos estoques para a controladora seria entregue ao minoritário como distribuição de
lucros, ainda assim teria ocorrido um pagamento a terceiros, minoritário, e dessa forma
estaria justificada a manutenção do custo de aquisição dos estoques, a não ser que o valor
de mercado dos estoques fosse inferior ao custo de aquisição, situação em que deveria ser
constituída uma provisão.
As normas internacionais e as norte-americanas dão tratamento semelhante ao
definido pela Lei n. 6.404/76. Ambas determinam a exclusão do lucro não realizado das
operações intercompanhias do lucro da empresa a ser avaliada pela equivalência
patrimonial, para posteriormente ser aplicado o percentual de participação sobre o
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resultado, apenas das operações com terceiros, de forma diferente, mas com o mesmo
resultado.
Em síntese, as operações entre as companhias do mesmo grupo econômico não
existem para as demonstrações consolidadas, logo, as que forem realizadas com lucro na
controlada, não podem ser motivo para registro de perda na controladora.

3.3.3 Ágio e deságio

O conceito de ágio, na legislação brasileira, corresponde à diferença entre o valor
pago na aquisição ou subscrição do investimento e o valor patrimonial (contábil) da
participação (ações) adquirida. Para Iudícibus, Martins e Gelbcke (2000, p. 162), “ágio ou
deságio corresponde à diferença entre o valor pago e o valor patrimonial das ações (...)”.
O ágio surge na aquisição ou subscrição de ações de uma empresa a ser avaliada
pelo método de equivalência patrimonial, quando o valor da aquisição ou subscrição for
superior ao valor contábil da participação adquirida. O deságio surge na situação inversa,
isto é, quando o valor da aquisição ou subscrição for inferior ao valor contábil da
participação adquirida. É importante ressaltar que, nos casos de subscrição, o ágio ou
deságio só surge quando um ou mais dos acionistas existentes, antes da operação de
aumento de capital, abre mão do seu direito de subscrição, total ou parcial.
Resumidamente:
•

há ágio quando preço da participação adquirida for maior que o valor contábil
da mesma no balanço da empresa adquirida;

•

há deságio quando o preço da participação adquirida for menor que o valor
contábil da mesma no balanço da empresa adquirida.

O Quadro 3.5 seguinte mostra de forma exemplificativa o cálculo do ágio e do
deságio, considerando fixo o patrimônio líquido e variando o valor de aquisição.
Quadro 3.5 – Demonstrativo de cálculo do ágio e deságio
Situação I
Patrimônio Líquido da empresa adquirida
Valor da aquisição de 100 ações, correspondente a 50% do
patrimônio da empresa adquirida.
Valor contábil da participação adquirida
Ágio (Deságio)

Situação II

$ 10.000

$ 10.000

$ 8.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 5.000

$ 3.000

($ 1.000)
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3.3.4 Fundamento econômico do ágio ou deságio
O artigo 14 da Instrução CVM n. 247/96, com a redação dada pela Instrução CVM
n. 285/98, define que o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição
do investimento deve ser contabilizado com a indicação do fundamento econômico que o
determinou, conforme segue:
Artigo 14 - O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou
subscrição do investimento deverá ser contabilizado com indicação do
fundamento econômico que o determinou.
§ 1º - O ágio ou deságio decorrente da diferença entre o valor de
mercado de parte ou de todos os bens do ativo da coligada e controlada
e o respectivo valor contábil, deverá ser amortizado na proporção em que
o ativo for sendo realizado na coligada e controlada, por depreciação,
amortização, exaustão ou baixa em decorrência de alienação ou
perecimento desses bens ou do investimento.
§ 2º - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na
aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da
coligada ou controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser
amortizado da seguinte forma. (NR)
a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro no
prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por
alienação ou perecimento do investimento, devendo os resultados
projetados serem objeto de verificação anual, a fim de que sejam
revisados os critérios utilizados para amortização ou registrada a baixa
integral do ágio; e
b) o ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou
permissão delegadas pelo Poder Público no prazo estimado ou contratado
de utilização, de vigência ou de perda de substância econômica, ou pela
baixa por alienação ou perecimento do investimento.
§ 3º - O prazo máximo para amortização do ágio previsto na letra ‘a’ do
parágrafo anterior não poderá exceder a dez anos; (NR)
§ 4º - Quando houver deságio não justificado pelos fundamentos
econômicos previstos nos parágrafos 1º e 2º, a sua amortização somente
poderá ser contabilizada em caso de baixa por alienação ou perecimento
do investimento.
§ 5º - O ágio não justificado pelos fundamentos econômicos, previstos
nos parágrafos 1º e 2º, deve ser reconhecido imediatamente como perda,
no resultado do exercício, esclarecendo-se em nota explicativa as razões
da sua existência. (grifos nossos)

Pela interpretação do texto legal acima, fica claro que para a CVM só existem dois
fundamentos econômicos que justifiquem a existência de ágio ou deságio, quais sejam:
•

diferença entre o valor de mercado e o valor contábil de ativos da investida;

•

expectativa de rentabilidade futura.

Este último pode ser justificado pela projeção de lucros na operação da
coligada/controlada ou por direito de exploração, concessão ou permissão delegados pelo
Poder Público, entendimento que é suportado por Iudícibus, Martins e Gelbcke:
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De fato, numa consideração mais técnica, só existem dois tipos de ágio
ou deságio a serem diferidos e amortizados: o ágio por diferença entre o
valor de mercado e o valor contábil de bens da investida e o ágio por
expectativa de resultado futuro, este último com a variante de a
expectativa de resultado futuro ser justificada por direito de exploração,
concessão ou permissão delegadas pelo Poder Público. (IUDÍCIBUS;
MARTINS; GELBCKE, 2000, p. 164).

Em relação ao primeiro item, diferença entre o valor de mercado e o valor contábil
de ativos da investida, na essência não se trata de ágio, mas sim do custo de aquisição dos
ativos da coligada. Ora, se a controladora pagou pelos ativos o seu valor de mercado, é
como se a mesma fosse a um revendedor e comprasse individualmente os ativos, a única
diferença é que, ao comprar a entidade já estruturada, paga-se o valor contábil via
patrimônio da empresa adquirida e o diferencial como ágio, o qual terá que ficar registrado
na adquirente. Talvez por isso a CVM o chamou de ágio, mas poderia ser contabilizado
como custo parcial dos ativos adquiridos, porque de fato é.
Tanto não é ágio que, na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, por
determinação da CVM, os valores em referência são alocados aos respectivos ativos como
custo de aquisição e desaparece a figura do ágio. Para os autores referidos, “pode-se dizer
que esse ágio representa um custo adicional dos bens, com a diferença de que está
registrado na empresa compradora das ações, em vez de na empresa que possui tais bens.”
(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2000, p. 165).
Para completar o raciocínio, não custa relembrar que, nos casos de incorporação da
controlada ou da controladora, os valores pagos a esse título também são alocados aos
respectivos ativos e, mais uma vez, desaparece a figura do ágio por diferença entre o valor
de mercado e o valor contábil de ativos da investida.
Nesse mesmo sentido escreveu Iudícibus:
(...) é preciso observar que o verdadeiro goodwill somente surgirá se os
ativos e os passivos das entidades adquiridas ou fundidas forem
reavaliados por algum tipo de valor de mercado, de entrada ou de saída.
Caso isso não tenha sido feito, o goodwill é uma mistura de “goodwill
puro” e de outras diferenças de avaliação.
Portanto o goodwill não deixa de ser aquele “algo a mais” pago sobre o
valor de mercado do patrimônio liquido das entidades adquiridas a refletir
uma expectativa (subjetivo) de lucros futuros em excesso de seus custos
de oportunidade. (IUDÍCIBUS, 2004, p. 234).

Portanto, em nossa avaliação, existe apenas um tipo de ágio, que é o fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura, a qual deve ser fundamentada em estudo técnico de
avaliação econômica da investida ou por contrato de direito de exploração, concessão ou
permissão delegados pelo Poder Público.
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A pratica também corrobora esse entendimento, pois a grande maioria das empresas
fundamentam o pagamento de ágio em suas aquisições por expectativa de rentabilidade
futura.
No período de 10 de fevereiro de 2003 a 3 de março de 2003, foram publicadas no
jornal Gazeta Mercantil as demonstrações contábeis de 10 companhias abertas, referentes
ao exercício de 2003, que tinham a conta de ágio em seus balanços. Verificou-se na nota de
investimentos que todas tinham como fundamentação econômica do ágio a expectativa de
resultado futuro das investidas.
Possivelmente uma pequena parcela, referente à mais valia dos ativos das coligadas
também esteja contabilizado junto com o ágio fundamentado no resultado futuro da
investida. Esse fato pode ser justificado pela falta de obrigatoriedade, na legislação
brasileira, de avaliação de mercado do patrimônio da empresa adquirida e também porque,
ao alocar o valor de mercado a cada um dos ativos adquiridos, gera-se necessidade de
controle e conseqüentemente de acompanhamento.
3.3.5 Amortização do ágio ou deságio

Os critérios de amortização devem ser determinados em função da fundamentação
que deu origem ao ágio ou deságio. Assim, teríamos:

3.3.5.1 Ágio ou deságio por diferença do valor de mercado dos bens da
investida

Conceitualmente, é como se a empresa investidora tivesse pago um diferencial de
preço por um bem já registrado em seu ativo (uma reforma), com a diferença de que, nesse
caso, o bem está registrado no balanço da investida. Ampliando o conceito para as
demonstrações contábeis consolidadas, é exatamente o que acontece, pois, no balanço
consolidado, o valor do ágio correspondente é alocado aos respectivos ativos, logo não há
que se falar de ágio, mas sim de ativos com custo de aquisição formado em datas
diferentes, a primeira parte na aquisição inicial, e a outra quando da operação de business
combinations. Dessa forma, a amortização do ágio ou deságio (diferencial de preço do
ativo) deve ser feita na mesma proporção da amortização do ativo original na empresa
investida.
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Em função disso, a Instrução CVM n. 247/96 define, no parágrafo 1º do seu
artigo 14:
§ 1º - O ágio ou deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado
de parte ou de todos os bens do ativo da coligada e controlada e o
respectivo valor contábil, deverá ser amortizado na proporção em que o
ativo for sendo realizado na coligada e controlada, por depreciação,
amortização, exaustão ou baixa em decorrência de alienação ou
perecimento desses bens ou do investimento.

3.3.5.2 Ágio ou deságio por expectativa de rentabilidade futura

O ágio pago por expectativa de rentabilidade futura deve ser amortizado na mesma
proporção em que foram projetados os lucros, para justificar o pagamento do mesmo.
Dessa forma, se a projeção de lucros da coligada ou controlada for de 10 anos, a
amortização deve acontecer também em 10 anos e, se a projeção não for uniforme, a
amortização também não deverá ser uniforme. A investidora paga o ágio na expectativa de,
no futuro, ter seus lucros aumentados pelo fluxo de resultados a serem gerados pela
coligada ou controlada ora adquirida, e quando contabiliza a receita de equivalência na
coligada adquirida, terá que registrar a amortização do ágio para que, aí sim, possa apurar o
lucro da operação.
Dessa forma, a Instrução CVM n. 247/96, nos parágrafo 2º e 3º do artigo 14, com a
redação dada pela Instrução CVM n. 285/98, estabelece:
§ 2º - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na
aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da
coligada ou controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser
amortizado da seguinte forma: (NR)
a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro no
prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por
alienação ou perecimento do investimento, devendo os resultados
projetados serem objeto de verificação anual, a fim de que sejam
revisados os critérios utilizados para amortização ou registrada a baixa
integral do ágio; e
b) o ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou
permissão delegadas pelo Poder Público no prazo estimado ou contratado
de utilização, de vigência ou de perda de substância econômica, ou pela
baixa por alienação ou perecimento do investimento.
§ 3º - O prazo máximo para amortização do ágio previsto na letra “a” do
parágrafo anterior não poderá exceder a dez anos. (NR). (grifo nosso).

Resumidamente, podemos dizer que este tipo de ágio deve ser amortizado:
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a) na proporção em que for sendo confirmada a projeção dos lucros que lhe deu
origem;
b) a projeção de lucros deve ser revisada anualmente; caso tenha se reduzido a
projeção do lucro, a amortização do ágio deverá ser acelerada;
c) na hipótese da projeção de lucros reverter a tendência para projeção de prejuízo,
o saldo do ágio deverá ser levado a resultado;
d) o prazo máximo para a amortização do ágio não pode ultrapassar 10 anos.

3.3.6 Provisão para perda

A provisão para perda será constituída quando houver uma perda na coligada ou
controlada, já conhecida e não contabilizada. Em situação normal, deve ser determinada a
abertura do balanço da investida para que esta reconheça a perda e a investidora reconheça
por equivalência patrimonial. Segundo o artigo 12 da Instrução CVM n. 247/96, a provisão
deve ser constituída nas seguintes situações:
Artigo 12 - A investidora deverá constituir provisão para cobertura de:
I - perdas efetivas, em virtude de:
a) eventos que resultarem em perdas não provisionadas pelas coligadas e
controladas em suas demonstrações contábeis; ou
b) responsabilidade formal ou operacional para cobertura de passivo a
descoberto.
II - perdas potenciais, estimadas em virtude de:
a) tendência de perecimento do investimento;
b) elevado risco de paralisação de operações de coligadas e controladas;
c) eventos que possam prever perda parcial ou total do valor contábil do
investimento ou do montante de créditos contra as coligadas e
controladas; ou
d) cobertura de garantias, avais, fianças, hipotecas ou penhor concedidos,
em favor de coligadas e controladas, referentes a obrigações vencidas ou
vincendas quando caracterizada a incapacidade de pagamentos pela
controlada ou coligada.
§ 1º - Independentemente do disposto na letra ‘b’ do inciso I, deve ser
constituída ainda provisão para perdas, quando existir passivo a
descoberto e houver intenção manifesta da investidora em manter o seu
apoio financeiro à investida.
§ 2º - A provisão para perdas deverá ser apresentada no ativo permanente
por dedução e até o limite do valor contábil do investimento a que se
referir, sendo o excedente apresentado em conta específica no passivo.
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3.3.7 Saldo contábil do investimento

O parágrafo 1º do artigo 4º da Instrução CVM n. 247 define que o valor contábil do
investimento em coligada e controlada abrange o custo de aquisição mais a equivalência
patrimonial e o ágio não amortizado, deduzido do deságio não amortizado e da provisão
para perdas. O Quadro 3.6 seguinte mostra esquematicamente o saldo contábil do
investimento.
Quadro 3.6 − Composição do saldo contábil do investimento
(+)

Equivalência patrimonial

(+)

Ágio não amortizado

(-)

Deságio não amortizado

(-)

Provisão para perda

(=)

Valor contábil do investimento

3.4 Incorporação, fusão e cisão
Neste item, apresentam-se uma visão conceitual das operações de incorporação,
fusão e cisão, o inter-relacionamento com as operações de business combinations e o
tratamento contábil, com ênfase nas operações de incorporação reversa.
3.4.1 Considerações iniciais
Incorporação, fusão e cisão são formas disponíveis no ordenamento jurídico
brasileiro que permitem a realização dos processos de reorganização societária das
empresas, com os mais variados fins, dentre os quais destacam-se:
•

aquisição de empresas, por permuta de ações;

•

separação de divisões de uma empresa;

•

atendimento de processos sucessórios;

•

obtenção de sinergias operacionais;

•

concentração de empresas, objetivando redução de custos administrativos e
operacionais;

•

preparação para os processos de alienação;

•

obtenção de economia tributária.
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3.4.2 Inter-relacionamento com as operações de business combinations

Como já definido no Capítulo 2, business combinations abrange um conceito mais
amplo, do que os das operações de incorporação, fusão e cisão, mas em muitas situações
utilizam-se esses instrumentos jurídicos para a estruturação das operações de business
combinations. Em algumas situações, estrutura-se a operação de aquisição através de uma
incorporação societária, em que a empresa adquirente emite novas ações e as entrega aos
acionistas da(s) empresa(s) incorporada(s) como forma de pagamento da companhia
incorporada.
Quase sempre as operações de business combinations são seguidas de
reorganizações societárias, na maioria das vezes por incorporações de empresas com
objetivos de obtenção de sinergias operacionais, redução de custos administrativos e busca
da eficiência tributária.

3.4.3 Incorporação

3.4.3.1 Definição legal

Como já definido no item 3.2.2, “A incorporação é a operação pela qual uma ou
mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações” (art. 227 da Lei n. 6.404/76). Na incorporação, a sociedade incorporada deixa
de existir, mas a entidade incorporadora assume, por sucessão, todos os direitos e
obrigações da entidade incorporada. Cabe destacar que esse conceito é válido para as
incorporações diretas – controladora incorpora a controlada – e também para as
incorporações reversas, em que a controlada incorpora a controladora.

3.4.3.2 Tratamento contábil para as incorporações diretas

Inicialmente, vale destacar que os ativos e passivos da empresa a ser incorporada
podem ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado, de acordo com a conveniência das
empresas envolvidas na operação. Quando as empresas pertencem, previamente, ao mesmo
grupo econômico, quase sempre os ativos são avaliados a valor contábil. No entanto, nas
hipóteses em que as empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico, na maioria das
vezes, o critério adotado é o de valor de mercado dos ativos e passivos.

47

O processo de contabilização dessas operações é bastante simples e consiste,
basicamente, na criação de uma conta transitória de incorporação, onde são lançadas as
contrapartidas do ingresso dos ativos e passivos da empresa a ser incorporada. O saldo da
conta transitória é eliminado com baixa do investimento, quando a incorporadora detinha
participação na incorporada, ou com aumento de capital, nas situações em que não existia o
vínculo societário.
Para facilitar o entendimento, apresenta-se a seguir um exemplo de incorporação,
com ativos e passivos avaliados a valor contábil, considerando-se que a incorporadora era
acionista da incorporada e que apresentavam a seguinte situação:
a - Dados da operação
Admitindo-se que a empresa “X” detinha 100% das ações da empresa “Y” e que as
mesmas apresentavam os seguintes balanços em 31.12.2004:
Quadro 3.7 – Balanço das empresas “X” e “Y”
Empresa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ativo
Circulante
Realizável a longo prazo
Permanente
. Investimento em “Y”
. Imobilizado
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Exigível a longo prazo
Patrimônio líquido
Total do Passivo e Patrimônio Liquido

X

Y

30.000
15.000

20.000
8.000

20.000
10.000
75.000

15.000
43.000

20.000
10.000
45.000
75.000

18.000
5.000
20.000
43.000

Em 31.1.2005, os acionistas de “X” decidem incorporar “Y” em “X”.
b - Registro contábil da incorporação
Na empresa “X”, deve ser feita a transferência dos ativos de “Y” para “X”, com a
conseqüente eliminação do investimento de “X” em “Y”. Na empresa “Y”, devem ser
zerados os ativos, passivos e o patrimônio líquido.
b.1 - Na empresa “Y”:
b.1.1 - Pela baixa dos ativos e passivos a serem incorporados por “X”

48

Quadro 3.8 – Ficha de lançamentos contábeis
Conta de incorporação
a Circulante
a Realizável a longo prazo
a Imobilizado
Circulante
Exigível a longo prazo
a Conta de incorporação

D
43.000

C

Histórico

20.000 Baixa dos ativos
8.000 incorporados em “X”.
15.000
18.000
5.000

Baixa dos passivos
incorporados em “X”.

a

serem

a

serem

23.000

O saldo da conta transitória de incorporação é de $ 20.000, exatamente o saldo do
patrimônio líquido, que será zerado pela extinção da empresa, conforme ficha de
lançamento apresentada a seguir.
b.1.2 - Pela baixa do patrimônio líquido
Quadro 3.9 – Ficha de lançamentos contábeis
Patrimônio líquido
a Conta de incorporação”

D
20.000

C

Histórico
Eliminação do patrimônio líquido.

20.000

b.2 - Na empresa “X”
b.2.1 - Pelo recebimento dos ativos e passivos de “Y”
Quadro 3.10 – Ficha de lançamentos contábeis
D
20.000
8.000
15.000

Circulante
Realizável a longo prazo
Imobilizado
a Conta de incorporação

C

Histórico
Incorporação da empresa ”Y”
registro dos ativos.

43.000

Conta de incorporação
a Circulante
a Exigível a longo prazo

23.000
18.000 Incorporação da empresa ”Y”
5.000 registro dos passivos.

O saldo da conta transitória de incorporação é de $ 20.000, exatamente o saldo da
conta de investimento de “X” em “Y”, que agora deixa de existir, conforme ficha de
lançamento apresentada a seguir.

b.2.2 - Pela baixa do investimento em “Y”
Quadro 3.11- Ficha de lançamentos contábeis
Conta de incorporação
a investimento em “Y”

D
20.000

C

Histórico
Eliminação do investimento em ”Y”, em
20.000 função da incorporação.

49

Após o registro da operação, o balanço de “X” ficaria assim:

Quadro 3.12 – Balanço de “X’ após incorporação
Ativo
Circulante
Realizável a longo prazo
Permanente
. Investimento em “Y”
. Imobilizado
Total do Ativo

25.000
98.000

Passivo
Circulante
Exigível a longo prazo
Patrimônio líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

38.000
15.000
45.000
98.000

50.000
23.000

Na hipótese de uma incorporação a valor de mercado, o tratamento contábil seria
semelhante, com a diferença de que o diferencial entre o valor contábil e o valor de
mercado dos ativos e passivos da empresa incorporada seria lançado como reserva de
capital na empresa incorporadora. No item seguinte, serão discutidos os procedimentos
para a incorporação reversa.

3.4.3.3 Tratamento contábil para as incorporações reversas

Primeiro, tratam-se as definições conceituais e, na seqüência, apresentam-se os
efeitos contábeis, através de um exemplo hipotético.
Definições conceituais: a incorporação reversa é a operação em que a controlada
incorpora a controladora, informalmente chamada de operação em que a filha incorpora a
mãe.
A operação de incorporação reversa passou a ser utilizada com freqüência, no
Brasil, a partir de 1997, quando a legislação fiscal tornou possível a obtenção do benefício
fiscal da dedução do ágio diretamente na empresa pela qual o ágio foi pago, fazendo surgir,
contabilmente, uma espécie de crédito tributário fundamentado na diminuição futura do
imposto sobre a renda e da contribuição social.
Os aspectos fiscais serão tratados no Capítulo 6; aqui, discutem-se os aspectos
societários e contábeis.
Esse tipo de operação geralmente resulta de estruturação especial, feita nas
aquisições, para transferir a amortização fiscal do ágio para a empresa adquirida.
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A estrutura geralmente se inicia com a constituição, pela controladora, de uma
empresa “veículo”, onde são aportados os recursos para a aquisição da participação
societária com ágio. Após a aquisição, a empresa “veículo” é incorporada pela investida,
que deu origem ao ágio.
A Comissão de Valores Mobiliários reconheceu o procedimento e o normatizou
através da Instrução CVM n. 319/99, seguida de alterações efetuadas pelas Instruções
CVM ns. 320/99 e 349/2001. A regulamentação autoriza que o benefício fiscal seja
utilizado, após sua realização, para aumento de capital, em benefício exclusivo do acionista
controlador.
No entanto, para não causar prejuízo aos acionistas minoritários, foi proibido a
dedução da despesa de amortização do ágio, alocada na empresa adquirida, da base de
cálculo dos dividendos do mesmo, dado ao acionista minoritário o direito de preferência
em relação ao seu percentual de participação, quando da capitalização do crédito fiscal.
Na hipótese de ser exercida opção pelos acionistas minoritários, os recursos por
eles aportados serão entregues aos acionistas controladores; na essência, é como se o
minoritário estivesse reembolsando ao controlador o acréscimo patrimonial proporcionado
pela economia fiscal. O artigo 7º da Instrução CVM n. 319/99 estabelece:
Artigo 7º - O protocolo de incorporação de controladora por companhia
aberta controlada poderá prever que, nos casos em que a companhia vier
a auferir benefício fiscal, em decorrência da amortização do ágio referido
no inciso III do artigo 6º desta Instrução, a parcela da reserva especial de
ágio na incorporação correspondente a tal benefício poderá ser objeto de
capitalização em proveito do acionista controlador.
§1º - Na hipótese prevista no caput deste artigo, observado o disposto no
artigo 170 da Lei n. 6.404/76, será sempre assegurado aos demais
acionistas o direito de preferência e, se for o caso, as importâncias por
eles pagas serão entregues ao controlador.
§ 2º - A capitalização da parcela da reserva especial referida no caput
deste artigo, correspondente ao benefício fiscal, somente poderá ser
realizada ao término de cada exercício social e na medida em que esse
benefício represente uma efetiva diminuição dos tributos pagos pela
companhia.

Definições contábeis: o tratamento contábil da incorporação reversa é semelhante
ao da incorporação direta, no entanto não existe a conta de investimento na incorporadora
para ser eliminada com a conta de incorporação.
A seguir, apresenta-se um exemplo hipotético, passo a passo, desde a constituição
da empresa “veículo”, até a finalização da incorporação reversa.
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Dados
1º - Supondo que a empresa “A” tenha interesse em adquirir “C”, para viabilizar a
obtenção do benefício fiscal em “C”, antes da aquisição constituiu a empresa “B”.
2° - Admitindo-se que as empresas “A” e “B” apresentassem os seguintes balanços,
antes da aquisição de “C”:
Quadro 3.13 − Balanço patrimonial das companhias “A”, “B”
Cia “A”
Investidora
10.000

Contas
Caixa

Cia “B”
Investida
100.000

Participação na Cia. “B”

100.000

Total do Ativo

110.000

100.000

Capital

110.000

100.000

Total do Passivo

110.000

100.000

3° - Considerando que o balanço de “C”, antes de qualquer operação, tinha a
estrutura apresentada no Quadro 3.14 seguinte:
Quadro 3.14 – Balanço patrimonial da companhia “C” antes de ser adquirida por “B”
Contas

Valor

Ativos

50.000

Total do Ativo

50.000

Capital

50.000

Total do Passivo

50.000

4° - Em 31.12.X1, a companhia “B” adquire 60% das ações da companhia “C” por
R$ 100.000 à vista. O Quadro 3.15 apresenta o balanço patrimonial do grupo, após essa
aquisição.
Quadro 3.15 − Balanço patrimonial das companhias “A”, “B”, “C” e consolidado
Contas
Caixa
Equivalência Cia. “B”

Cia “A”
Investidora
10.000

Cia “C”
Eliminações
Investida
50.000

100.000

Equivalência Cia. “C”
Ágio Cia. “C” rentabilidade futura
Total do Ativo

Cia “B”
Investida

110.000

60.000

(100.000)

0

(30.000)

0

50.000

(130.000)

70.000
130.000
20.000
110.000
130.000

30.000
70.000
100.000

Consolidado

Participação de minoritários
Capital

110.000

100.000

50.000

20.000
(150.000)

Total do Passivo

110.000

100.000

50.000

(130.000)
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Os lançamentos de eliminação são: eliminação dos Patrimônios Líquidos de “B” e
“C” com os investimentos de “A” em “B” e de “B” em “C” e criação da linha de
participação dos minoritários.
A Figura 3.4 mostra graficamente a estrutura societária após a aquisição de “C” por
“B” e antes da incorporação de “B” por “C” .
Figura 3.4 − Estrutura societária utilizando uma empresa veículo

Empresa líder da operação Æ Investidora

A
100%

Empresa veículo Æ utilizada apenas para transferir o benefício fiscal

B

para a investida
60%

C

Empresa adquirida Æ Investida e que incorporará a empresa veículo.

5° - Contabilização do evento de incorporação reversa
Em 31.1.X2, os acionistas da empresa “A”, detentores da maioria das ações com
direito a voto do grupo de sociedades, decidem incorporar “B” em “C”.
a - Registro contábil da incorporação
Na empresa “C”, deve ser feita transferência dos ativos de “B” para “C”, com a
conseqüente constituição da reserva especial de incorporação.
a.1 - Na empresa “B”, incorporada
a.1.1 - Pela baixa dos ativos e passivos a serem incorporados por “C”
Quadro 3.16 - Ficha de lançamentos contábeis
Conta de incorporação
a equivalência Cia. “C”
a ágio Cia. “C” rentabilidade futura

D
100.000

C

Histórico

30.000 Baixa dos ativos a serem
70.000 incorporados em “C”.

O saldo da conta transitória de incorporação é de $ 100.000, exatamente o saldo do
patrimônio líquido, que será zerado pela extinção da empresa, conforme ficha de
lançamento apresentada a seguir.
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a.1.2 - Pela baixa do patrimônio líquido
Quadro 3.17 - Ficha de lançamentos contábeis
D
100.000

Patrimônio líquido
a conta de incorporação”

C

Histórico
Eliminação do patrimônio líquido.

100.000

Com esses lançamentos, fica extinto o balanço de “B”
a.2 - Na empresa “C”, incorporadora:
a.2.1 - Pelo recebimento dos ativos de “B”
Quadro 3.18 – Ficha de lançamentos contábeis
Ágio
de
incorporação
rentabilidade futura
a conta de incorporação

Cia.

“B”

D
70.000

C

Histórico
Incorporação da empresa ”B”,
registro dos ativos.

70.000

Como pode ser observado no registro dos ativos de “C” não consta a equivalência
patrimonial de “B” em “C”, porque não faz sentido o registro de investimento de “C” em
suas próprias ações, neste caso é como se a empresa “C” cancelasse as ações que estavam
em poder de “B” e simultaneamente emitisse novas ações para entrega a “A”, novo
acionista de “C”.
O saldo da conta transitória de incorporação é de $ 70.000, valor que será utilizado
para constituição da reserva especial de incorporação.
a.2.2 - Pela constituição da reserva especial de ágio de incorporação
Quadro 3.19 - Ficha de lançamentos contábeis
Conta de incorporação

D
70.000

a reserva especial de ágio de

C

Histórico
Registro contábil do ágio que estava no
balanço de “B”, o qual foi extinto pela
70.000
incorporação.

incorporação

a.2.3 - Lançamentos obrigatórios a serem feitos no momento da incorporação
Quadro 3.20 − Fichas de lançamentos contábeis após a incorporação
1) Constituição da provisão para amortização de ágio
D

Reserva especial de ágio na incorporação

70.000

C

Provisão de amortização de ágio

70.000

Justificativa do lançamento: o registro do ágio na incorporação criou um acréscimo
patrimonial sem a devida justificativa econômica. Como conceitualmente não podem
existir ativos que não tragam benefícios presentes ou futuros, foi constituída a
provisão para eliminação do acréscimo patrimonial.
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3) Constituição do crédito tributário
D

Créditos tributários

23.800

C

Reserva especial de ágio na incorporação

23.800

Justificativa do lançamento: o registro do ágio pela incorporação criou a
possibilidade de dedução da amortização do ágio nas bases fiscais da Cia. “C”, o qual
representa um fluxo de caixa no futuro pela não saída de recursos para pagamento de
impostos. Na essência, é como se essa fosse a parcela da reserva especial que
efetivamente tem justificativa econômica para ser registrada.

Após o registro da incorporação de “B” por “C”, o balanço de “C” passa a
apresentar estrutura constante do Quadro 3.21.
Quadro 3.21 − Balanço patrimonial da companhia “C” após a
incorporação da companhia “B”
Contas
Ativos diversos

50.000

Créditos tributários

23.800

Ágio de incorporação – Cia. “B”

70.000

Provisão de amortização de ágio

(70.000)

Total do Ativo

73.800

Capital

50.000

Reserva especial de ágio na incorporação

23.800

Total do Passivo

73.800

A reserva especial de ágio na incorporação corresponde a 34% – alíquota de
Imposto sobre a Renda (25%) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (9%) vigente
em 2004 – sobre a provisão de amortização de ágio (70.000 x 34% = 23.800).
Nos ativos de “C”, surge o crédito tributário, que corresponde ao benefício fiscal
futuro da amortização do ágio, o qual foi registrado em contrapartida de reserva especial de
ágio na incorporação. Esse ativo efetivamente existe e deve ser reconhecido no momento
da incorporação, uma vez que a empresa adquire, nesse momento, o direito de deduzir
fiscalmente a amortização futura do ágio.
O Quadro 3.22 mostra o balanço de “A” com as alterações em função da
incorporação de “B” por “C”.
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Quadro 3.22 – Balanço patrimonial da companhia “A”, após a incorporação
de “B” por “C”
Contas

Saldo Inicial

Caixa e outros ativos

10.000

Equivalência Cia. “B”

100.000

Operação

Saldo Final
10.000

(100.000)

0

Equivalência Cia. “C”(*)

53.800

53.800

Ágio Cia. “C” – rentabilidade futura

46.200

46.200

0

110.000

Total do Ativo

110.000

Participação de minoritários
Capital

110.000

110.000

Total do Passivo

110.000

110.000

(*) O valor da equivalência patrimonial em “C” corresponde a 60% do PL, sem a reserva especial
de ágio mais 100% da reserva especial; na essência, é como se o grupo de empresas tivesse
trocado ágio por crédito tributário.

O Quadro 3.23 detalha os lançamentos contábeis, com as respectivas justificativas.
Quadro 3.23 – Fichas de lançamentos contábeis
Registro da permuta das ações da Cia. “B” por ações da Cia. “C”
D

Equivalência Cia. “C”

53.800

D

Ágio Cia. “C” – rentabilidade futura

46.200

C

Equivalência Cia. “B”

100.000

Justificativa do lançamento: Substituição da participação em “B” pela participação
em “C”, uma vez que “B” foi incorporada por “C”.

Por último, no Quadro 3.24, são apresentados os balanços de “A”, “C” e
consolidado, visto que a empresa “B” foi incorporada e deixou de existir.
Quadro 3.24 – Balanço patrimonial das companhias “A”, “C” e consolidado, após a
incorporação de “B”
Contas
Caixa

Cia. “A”
Investidora
10.000

Créditos tributários

23.800

Equivalência Cia. “C”

53.800

Ágio Cia. “C” – rentabilidade futura

46.200

Total do Ativo

Cia. “C
Eliminações
Investida
50.000

110.000

110.000

Reserva especial de ágio na incorporação
Total do Passivo

110.000

60.000
23.800

(53.800)

0
46.200

73.800

(53.800)

130.000

20.000

20.000

50.000

(50.000)

110.000

23.800

(23.800)

0

73.800

(53.800)

130.000

Participação de minoritários
Capital

Consolidado
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Comparando esse balanço consolidado com o do Quadro 3.15, pode-se observar
que, no balanço consolidado, ocorreu apenas um desmembramento do ágio de $ 70.000
daquele balanço em $ 23.800 como crédito tributário, permanecendo como ágio $ 46.200,
portanto houve uma troca de linha de ágio por crédito tributário. É importante entender o
porquê dessa mudança de linha e quais as conseqüências em termos de rentabilidade futura
da companhia. Com a incorporação de “B”, foi trocada a empresa em que a amortização do
ágio será deduzida; na situação anterior, o ágio seria deduzido em “B”, mas apenas na
alienação ou liquidação de “C”; após a incorporação de “B” por “C”, a amortização do
ágio passa a ser deduzida em “C”, e por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos. No
futuro, “C” terá um incremento de lucro pelo não desembolso dos impostos, e isso justifica
o reconhecimento do crédito tributário.

3.4.4 Fusão

3.4.4 1 Definição Legal

Como já definido no item 3.2.2, “A fusão é a operação pela qual se unem duas ou
mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e
obrigações” (art. 228, da Lei n. 6.404/76). Note-se que, na fusão, todas as sociedades
fusionadas se extinguem, para dar lugar à formação de uma nova sociedade com
personalidade jurídica distinta daquelas, o patrimônio da nova entidade sendo composto
pela somatória dos bens, direitos e obrigações das entidades extintas.

3.4.4.2 Tratamento contábil

O tratamento contábil nos casos de fusão é muito simples: nessa situação é criada
uma empresa com o aporte de capital inicial atribuído por duas ou mais empresas já
existentes, que se extinguem por ocasião da fusão.
Supondo que as empresas “A” e “B” fundam-se para criar a empresa “C” e que os
balanços destas empresas apresentem a posição patrimonial do Quadro 3.25, na data da
fusão:
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Quadro 3.25 – Forma de contabilização de uma operação de Fusão
Empresas >>>>
Ativos
Passivos
Patrimônio líquido

A
50.000
30.000
20.000

B
C - Resultante da fusão
120.000
170.000
70.000
100.000
50.000
70.000

Na essência, a contabilização da fusão é soma algébrica dos elementos patrimoniais
das empresas fundidas.

3.4.5 Cisão

3.4.5.1 Definição legal

Como já definido no item 3.2.2, “A cisão é a operação pela qual a companhia
transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse
fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a cisão” (art. 229, da Lei n. 6.404/76).

3.4.5.2 Tratamento contábil
Uma empresa poderá cindir parcial ou totalmente o seu patrimônio, para a
constituição de uma nova empresa ou para ser incorporada por uma empresa já existente. O
tratamento contábil é o mesmo da incorporação, já apresentado no item 3.4.3.2, portanto
não será reapresentado aqui.
No próximo item, serão apresentados os procedimentos para a consolidação.

3.5 Consolidação

Apesar da obrigatoriedade de consolidação das demonstrações contábeis não ser
para todas as empresas, o mercado já reconhece que as demonstrações contábeis
consolidadas fornecem melhores informações que as demonstrações contábeis individuais.
A Comissão de Valores Mobiliários e os US-GAAP nitidamente dão preferência às
demonstrações consolidadas.
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3.5.1 Histórico e utilização das demonstrações consolidadas
Com a evolução dos negócios, o surgimento de grandes grupos econômicos e o
início da internacionalização dos investimentos, surgiu a necessidade de informação sobre
os negócios como um todo, e não mais apenas empresa por empresa; em conseqüência,
surgiu a idéia da consolidação. Segundo Teixeira (1999, p. 50), “as demonstrações
contábeis consolidadas surgiram em conseqüência da formação de grandes grupos
econômicos”.
Nos Estados Unidos, as primeiras demonstrações contábeis consolidadas surgiram
no final do século XIX. A partir de 1904, tornou-se regra a apresentação de demonstrações
contábeis consolidadas, com a inclusão destas nos exames da AAPA (American
Association of Public Accounts), atualmente AICPA (American Institute of Certified
Public Accounts).
No Brasil, a primeira iniciativa no sentido de tornar obrigatória as demonstrações
contábeis consolidadas partiu do Banco Central, com a Circular n. 179/72 que, no item XI,
alínea “e” traz a seguinte determinação: “sempre que os investimentos em empresas
coligadas, subsidiárias ou dependentes, forem significativos o auditor elaborará,
complementarmente, com as ressalvas que julgue cabíveis, parecer sobre o balanço e
demonstrativo de resultados consolidados, relativos ao grupo”. Teixeira (1999, p. 51), ao
escrever sobre esse assunto, faz o seguinte comentário: “O primeiro balanço consolidado
que se viu publicado, de acordo com essa Circular, foi o da Petrobras, referente ao
exercício de 1974, seguindo-se em 1975. Nesse mesmo ano, surgiram outros, tais como o
do Grupo Forsa e do Grupo Real.”
A partir de 1976, com a aprovação da Lei n. 6.404, que introduziu a obrigatoriedade
da consolidação das demonstrações contábeis para as companhias abertas, o assunto passou
a ser estudado e aplicado com freqüência.
3.5.2 Objetivo da consolidação
O objetivo da consolidação é apresentar ao usuário das demonstrações contábeis,
principalmente aos acionistas da empresa holding, a posição das operações e a situação
financeira da empresa holding e de suas coligadas e controladas, em único conjunto de
demonstrativos, eliminando assim a necessidade do acionista ter que olhar os
demonstrativos individuais.
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3.5.3 Situações em que é devida a consolidação

De acordo com o artigo 249 da Lei n. 6.404/76, apenas as companhias abertas que
tiverem mais de 30% do seu patrimônio líquido representado por investimento em
controladas estão obrigadas a divulgar demonstrações contábeis consolidadas. No entanto,
o parágrafo único do mesmo artigo permite que a Comissão de Valores Mobiliários emita
normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas na consolidação.
A Comissão de Valores Mobiliários, através do artigo 21 da Instrução CVM n.
247/96, passou a exigir a consolidação para todas as companhias abertas com
investimentos em controladas, independentemente da relevância do investimento em
relação ao patrimônio líquido da controladora, procedimento que aproximou as normas
brasileiras dos procedimentos internacionais e americano.
O artigo 21 da Instrução CVM n. 247/96 tem a seguinte redação:
Artigo 21 - Ao fim de cada exercício social, demonstrações contábeis
consolidadas devem ser elaboradas por:
I - Companhia aberta que possuir investimento em sociedades
controladas, incluindo as sociedades controladas em conjunto referidas no
artigo 32 desta Instrução; e
II - Sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia
aberta.

Portanto, de acordo com a legislação atual, estão obrigadas a publicar
demonstrações contábeis consolidadas:
•

todas as companhias abertas que tenham investimentos em controladas,
incluindo as sociedades controladas em conjunto;

•

sociedade de comando de grupo de sociedades que inclua companhia aberta.

Porém, poderão ser excluídas das demonstrações contábeis consolidadas, sem
prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários, as sociedades controladas que se
encontrem nas seguintes condições:
•

com efetivas e claras evidências de perda de continuidade e cujo patrimônio
seja avaliado, ou não, a valores de liquidação; ou

•

cuja venda por parte da investidora, em futuro próximo, tenha efetiva e clara
evidência de realização devidamente formalizada.

Além disso, ainda poderão ser excluídas da consolidação, mediante prévia
autorização da Comissão de Valores Mobiliários, as sociedades controladas cuja inclusão,
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a critério da Comissão, não represente alteração relevante na unidade econômica
consolidada ou que venha distorcer essa unidade econômica.

3.5.4 Demonstrações contábeis com data de encerramento diferente

Podem ocorrer situações em que a data de encerramento das demonstrações
contábeis da controladora não seja coincidente com a data de encerramento de uma de suas
controladas. Por exemplo, a controladora “A” fecha suas demonstrações em 31.12, a
controlada “B” em 30.11 e a controlada “C” em 30.8. Nesses casos, a controladora pode
exigir que as suas controladas elaborem demonstrações contábeis especiais para
consolidação em períodos coincidentes com o seu, no entanto a legislação atual admite a
utilização de demonstrações contábeis das controladas com até 60 dias antes da data do
fechamento da controladora. O artigo 24 da Instrução CVM n. 247/96 trata do assunto
remetendo ao artigo 10 da mesma Instrução, que define a defasagem para efeito de
equivalência patrimonial, e possui a seguinte redação:
Artigo 10 - Para os efeitos do disposto no artigo 9º, o patrimônio líquido
da coligada e controlada deverá ser determinado com base nas
demonstrações contábeis levantadas na mesma data das demonstrações
contábeis da investidora.
§ 1º - Na impossibilidade de cumprimento ao disposto no caput deste
artigo, admite-se a utilização de demonstrações contábeis da coligada e
controlada em um período máximo de defasagem de até 60 (sessenta)
dias antes da data das demonstrações contábeis da investidora.
§ 2º - O período de abrangência das demonstrações contábeis da coligada
e controlada deverá ser idêntico ao da investidora, independentemente
das respectivas datas de encerramento.
§ 3º - Admite-se a utilização de períodos não idênticos, nos casos em que
este fato representar melhoria na qualidade da informação produzida,
sendo a mudança evidenciada em nota explicativa.

Como pode ser observado no texto acima, admite-se a defasagem de até 60 dias,
mas o período de abrangência das demonstrações contábeis da investida deve ser idêntico
ao da investidora.

3.5.5 Procedimentos de consolidação

Para a elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a investidora deverá
observar os seguintes procedimentos:

61

(i)

excluir os saldos de quaisquer contas ativas e passivas decorrentes de
transações entre as sociedades incluídas na consolidação;

(ii)

eliminar o lucro não realizado que esteja incluído no resultado ou no
patrimônio líquido da controladora e corresponda a inclusão no balanço
patrimonial da controlada;

(iii) eliminar do resultado os encargos de tributos correspondentes ao lucro não
realizado, apresentando-os no ativo circulante ou realizável a longo prazo −
tributos diferidos no balanço patrimonial consolidado;
(iv) eliminar os efeitos decorrentes da diversidade de critérios contábeis, em
especial os referentes a investimentos no exterior;
(v)

não poderá ser efetuada a compensação de quaisquer ativos ou passivos pela
dedução de outros passivos ou ativos, a não ser que exista um direito de
compensação que represente a expectativa quanto à realização do ativo e à
liquidação do passivo;

(vi) a participação dos acionistas não controladores, no patrimônio líquido das
sociedades controladas, deverá ser destacada em grupo isolado, no balanço
patrimonial consolidado, imediatamente antes do patrimônio líquido;
(vii) a parcela correspondente à provisão para perdas constituída na investidora
deve ser deduzida do saldo da conta da controlada que tenha dado origem à
constituição da provisão, ou apresentada como passivo exigível, quando
representar expectativa de conversão em exigibilidade;
(viii) o montante correspondente ao ágio ou deságio proveniente da aquisição ou
subscrição de sociedade controlada deverá:
•

quando decorrente da diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil de ativos da investida, ser divulgado como adição ou
retificação da conta utilizada pela sociedade controlada para registro do
ativo especificado; e,

•

quando decorrente de expectativa de rentabilidade futura: a) ser
divulgado em item destacado no ativo permanente, quando representar
ágio; e b) ser divulgado em conta apropriada de resultados de exercícios
futuros, quando representar deságio.

(ix) para a elaboração da demonstração consolidada do resultado do exercício, a
investidora deverá:
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•

incluir os resultados de sociedade controlada, adquirida ou vendida no
transcorrer do exercício social, tomando por base a data do respectivo
registro ou baixa nos seus investimentos permanentes; e

•

excluir todas as receitas e despesas decorrentes de negócios entre a
investidora e as sociedades controladas, bem como entre estas.

(x)

a participação dos acionistas não controladores no lucro líquido ou prejuízo
do exercício das controladas deverá ser destacada e apresentada,
respectivamente, como dedução ou adição ao lucro líquido ou prejuízo
consolidado.

3.6 Exemplo de contabilização de uma operação de business combinations
Para facilitar o entendimento do tratamento contábil das operações de business
combinations, é apresentado, na seqüência, um exemplo em que a investidora adquire
100% das ações da empresa investida. Com o objetivo de facilitar a comparação entre as
normas brasileiras e americanas, foi criado um exemplo com a existência de ativos
intangíveis, não contabilizados na empresa adquirida.
Considerando que as informações consolidadas são mais relevantes que as
individuais, o exemplo foi concentrado nas informações consolidadas, sem desprezar os
registros individuais.
O Quadro 3.26 mostra a situação patrimonial das duas empresas, adquirente e
adquirida, na data da operação, mas antes do registro da mesma.
Quadro 3.26 – Balanços patrimoniais antes do registro da operação
INVESTIDORA
Contas

INVESTIDA

Valor Contábil
(VC)

Valores

20.000

Diferença
(VC-VM)
20.000
0

Estoques

40.000

55.000

15.000

Imóveis

30.000

36.000

6.000

10.000

10.000

90.000

121.000

31.000

40.000

52.000

12.000

Caixa

100.000

Contábil (VC)

Marcas e patentes
Total

100.000

Financiamentos

Mercado (VM)

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

69.000

19.000

Total

100.000

90.000

121.000

31.000
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Além da situação patrimonial, o quadro acima mostra o valor de mercado dos ativos
e passivos da entidade adquirida, os quais servirão para a fundamentação do ágio ou
deságio, e facilitará a comparação com as normas americanas. Como pode ser observado
no Quadro 3.26, o valor contábil dos estoques estavam abaixo do valor de mercado em R$
15.000 e os imóveis em R$ 6.000, situação, que na prática, ocorre com freqüência.
Surgiram também marcas e patentes que não estavam registradas no balanço da investida,
que neste exemplo consideramos como sendo o valor de mercado da marcas dos produtos e
o valor do ponto comercial da empresa adquirida. Por último, o diferencial do valor de
mercado dos financiamentos $ 12.000, situação que ocorre quanto há flutuação
significativa das taxas de juros e a empresa tem passivos contratados a uma taxa préfixada, e assim, quando a taxa de mercado cai, o passivo fica subavaliado, e quando a taxa
de mercado sobe, o passivo fica superavaliado. Esse último conceito foi inserido nas
normas contábeis brasileiras pela Instrução CVM n. 285/98, que deu nova redação ao
parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM n. 247/96.
No desenvolvimento do exemplo, será mantido constante o valor contábil do
patrimônio liquido da investida em $ 50.000, e o valor de mercado dos ativos líquidos em $
69.000. Ocorrerá variação no valor de aquisição, de acordo as seguintes hipóteses:
Quadro 3.27 − Hipóteses a serem utilizadas como exemplos
•

Hipótese I

Valor pago: $ 69.000

=

Valor de mercado

>

Valor contábil;

•

Hipótese II

Valor pago: $ 90.000

>

Valor de mercado

>

Valor contábil;

•

Hipótese III

Valor pago: $ 50.000

=

Valor contábil

<

•

Hipótese IV

Valor pago: $ 20.000

<

Valor contábil

<

Valor
mercado;
Valor
mercado;

de
de

A estrutura deste exemplo é uma adaptação do modelo utilizado por El Hajj (1999,
p. 84) e Schmidt e Santos (2002, p. 78). A seguir, a contabilização de cada uma das
hipóteses descritas acima.

3.6.1 Hipótese I

Valor pago ($ 69.000) = Valor de mercado ($ 69.000) > Valor contábil ($ 50.000)
Quadro 3.28 − Cálculo do ágio
(-)

Valor pago

$ 69.000

Valor contábil

$ 50.000

$19.000
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Como visto na parte conceitual, o valor do investimento deve ser desdobrado em
equivalência patrimonial ($ 50.000) e ágio ($ 19.000). O valor do ágio deve ser desdobrado
em função da sua fundamentação econômica, que neste caso será $ 9.000 atribuído à
diferença de valor de mercado dos ativos e passivos ($15.000 mais valia dos estoques +
6.000 mais valia dos imóveis - 12.000 mais valia de financiamentos) e $ 10.000 a fundo de
comércio e outras razões econômicas. O Quadro 3.29 mostra os lançamentos contábeis.
Quadro 3.29 − Lançamentos contábeis na empresa investidora
D – Investimentos

$ 50.000

D – Ágio – Valor de mercado de ativos e passivos

$ 9.000

D – Ágio – Fundo de comércio

$ 10.000

C – Caixa

$ 69.000

O Quadro 3.30 mostra os balanços individuais e consolidado – imediatamente após
o registro da operação, para a hipótese I.
Quadro 3.30 − Balanço consolidado na data de aquisição –Hipótese I
Contas

Investidora

Caixa

31.000

Estoques
Investimentos
Ágio − Valor de mercado
Ágio
− Fundo
comércio
Marcas e patentes

de

Imóveis
Total

Investida

Aglutinado

20.000

51.000

40.000

40.000

Eliminações
Débito
Crédito

Consolidado
51.000

15.000

55.000

50.000

50.000

50.000

0

9.000

9.000

9.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

30.000

30.000

6.000

0

36.000

100.000

90.000

190.000

21.000

59.000

152.000

40.000

40.000

12.000

52.000

Financiamentos
Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

100.000
12.000

152.000

O Quadro 3.31 apresenta os lançamentos de consolidação, com os respectivos
históricos e justificativas
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Quadro 3.31 − Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese I
S
1

Conta Débito (D) ou Crédito (C)
D – Estoques

15.000

D – Imóveis

6.000

C – Financiamentos

12.000

C – Ágio – Valor de mercado de ativos
2

Valor

Histórico
Alocação do ágio, classificado como valor de
mercado dos ativos aos respectivos ativos e
passivos.

9.000

D – Capital

50.000 Eliminação do saldo de investimento com o

C – Investimento

50.000 patrimônio líquido da investida.

Como pode ser observado no balanço consolidado, o ágio com fundamentação
econômica de diferencial no valor de mercado dos ativos e passivos da empresa adquirida
foi alocado aos respectivos bens, uma vez que, para a entidade econômica consolidada,
efetivamente houve uma compra de ativos e passivos a valor de mercado. No entanto, não
foi reconhecido o ativo intangível referente a marcas e patentes, e essa é uma das grandes
diferenças entre as normas brasileiras e americanas.

3.6.2 Hipótese II

Valor pago ($ 90.000) > Valor de mercado ($ 69.000) > Valor contábil ($ 50.000)
Quadro 3.32 − Cálculo do ágio
(-)

Valor pago

$ 90.000

Valor contábil

$ 50.000

$40.000

Como visto na hipótese I, o valor do investimento deve ser desdobrado em
equivalência patrimonial ($ 50.000) e ágio ($ 40.000). O valor do ágio deve ser desdobrado
em função da sua fundamentação econômica, que neste caso será $ 9.000 atribuído à
diferença de valor de mercado dos ativos e passivos ($15.000 mais valia dos estoques +
6.000 mais valia dos imóveis -12.000 mais valia de financiamentos), $ 10.000 a fundo de
comércio e outras razões econômicas e $ 21.000 à rentabilidade futura da investida. O
Quadro 3.33 a seguir mostra os lançamentos contábeis.
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Quadro 3.33 − Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese II
D – Investimentos

$ 50.000

D – Ágio – Valor de mercado de ativos e passivos

$ 9.000

D – Ágio – rentabilidade futura

$ 21.000

D – Ágio – fundo de comércio

$ 10.000

C – Caixa

$ 90.000

O Quadro 3.34 apresenta os balanços individuais e consolidado, imediatamente
após o registro da operação – hipótese II.
Quadro 3.34 − Balanços individuais e consolidado imediatamente após o registro da
operação – Hipótese II
Contas
Caixa

Investidora

Investida

10.000

Estoques
Investimentos

Aglutinado

20.000

30.000

40.000

40.000

Eliminações
Débito Crédito

Consolidado
30.000

15.000

55.000

50.000

50.000

50.000

0

9.000

9.000

9.000

0

Ágio − Rentabilidade futura

21.000

21.000

21.000

Ágio – Fundo de comércio

10.000

10.000

10.000

Ágio − Valor de mercado

Marcas e patentes
Imóveis
Total

100.000

Financiamentos

30.000

30.000

6.000

90.000

190.000

21.000

40.000

40.000

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

36.000
59.000

152.000

12.000

52.000
100.000

12.000

152.000

O Quadro 3.35 apresenta os lançamentos de consolidação, com os respectivos
históricos e justificativas.
Quadro 3.35 − Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese II
S
1

Conta Débito (D) ou Crédito (C)
D – Estoques

15.000

D – Imóveis

6.000

C – Financiamentos
C – Ágio – Valor de mercado de ativos
2

Valor

12.000

Histórico
Alocação do ágio, classificado como
valor de mercado dos ativos aos
respectivos ativos e passivos.

9.000

D – Capital

50.000 Eliminação do saldo de investimento

C – Investimento

50.000 com o patrimônio líquido da investida.
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Como pode ser observado nos quadros acima, a única diferença entre a hipótese I e
II foi o valor pago e, em conseqüência desse pagamento adicional, surgiu um ágio
adicional de $ 21.000, que foi fundamentado na rentabilidade futura da investida. Portanto,
no balanço consolidado surgiu o verdadeiro ágio, prêmio pago ao acionista anterior pela
capacidade de geração de resultados futuros da entidade adquirida. O valor pago por
marcas e patentes, na essência refere-se a um ativo diferido identificado, e não a ágio.
3.6.3 Hipótese III
Valor pago $ 50.000 < Valor de mercado $ 69.000 = Valor contábil $ 50.000
Quadro 3.36 − Cálculo do ágio
(-)

Valor pago

$ 50.000

Valor contábil

$ 50.000

$0

Neste caso, apesar do valor de aquisição ser inferior ao valor de mercado, pelas
normas brasileiras, não há ágio ou deságio a ser registrado. O Quadro 3.37 a seguir mostra
os lançamentos contábeis na investidora.
Quadro 3.37 − Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese III
D – Investimentos

$ 50.000

C – Caixa

$ 50.000

O Quadro 3.38 apresenta os balanços individuais e consolidado, imediatamente
após o registro da operação – hipótese III.
Quadro 3.38 − Balanços individuais e consolidado imediatamente após o registro da
operação – Hipótese III
Contas

Investidora

Investida

Aglutinado

Eliminações
Débito

Caixa

50.000

Estoques
Investimentos

20.000

70.000

70.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

50.000

Marcas e patentes

0
0

Imóveis
Total

Consolidado

Crédito

100.000

Financiamentos

30.000

30.000

90.000

190.000

40.000

40.000

30.000
50.000

140.000
40.000

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

100.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

140.000
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Neste caso, como o valor de aquisição foi igual ao valor contábil, pelas normas
brasileiras, não há o que se falar em alteração nos valores originais dos ativos da empresa
adquirida, nem mesmo na consolidação. É nesta situação que existe a grande diferença em
relação às normas norte-americanas.
O Quadro 3.39 apresenta os lançamentos de consolidação, com os respectivos
históricos e justificativas.
Quadro 3.39 − Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese III
S
1

Conta Débito(D) ou Crédito(C)
D – Capital

Valor

Histórico

50.000 Eliminação do saldo
com
investimento
50.000 patrimônio
líquido
investida.

C – Investimento

de
o
da

3.6.4 Hipótese IV

Valor pago $ 20.000 < Valor de mercado $ 69.000 < Valor contábil $ 50.000
Quadro 3.40 − Cálculo do deságio
(-)

Valor pago

$ 20.000

Valor contábil

$ 50.000

$ 30.000

Neste caso, surge a figura do deságio, que corresponde à diferença entre o valor
pago e o valor contábil da participação no patrimônio líquido da investida; neste exemplo,
admite-se que o deságio foi obtido em função da expectativa de prejuízos futuros da
empresa adquirida. O Quadro 3.41 mostra os lançamentos contábeis na investidora.
Quadro 3.41 − Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese IV
D – Investimentos

$ 50.000

C – Deságio – Expectativa de prejuízos futuros

$ 30.000

C – Caixa

$ 20.000

O Quadro 3.42 apresenta os balanços individuais e consolidado, imediatamente
após o registro da operação – hipótese IV.
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Quadro 3.42 − Balanços individuais e consolidado imediatamente após o registro da
operação – Hipótese IV
Contas

Investidora

Investida

Aglutinado

Eliminações
Débito

Caixa

80.000

Estoques
Investimentos

Total

20.000

100.000

100.000

40.000

40.000

40.000

50.000

50.000

(30.000)

(30.000)

Deságio − Expectativa
de prejuízos futuros
Imóveis
100.000

Financiamentos

Consolidado

Crédito

30.000

30.000

90.000

190.000

40.000

40.000

50.000

0

30.000

0

30.000
30.000

50.000

170.000
40.000

Resultado de exercícios
futuros − Deságio

30.000

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

30.000
100.000

30.000

170.000

O Quadro 3.43 apresenta os lançamentos de consolidação, com os respectivos
históricos e justificativas
Quadro 3.43 – Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese IV
S
1

2

Conta Débito (D) ou Crédito (C)

Valor

Histórico

D – Deságio – Expectativa de prejuízos futuros

30.000 Transferência

do

deságio

para

C – Resultado de exercícios futuros – deságio a
amortizar

30.000

D – Capital

50.000 Eliminação do saldo de investimento

C – Investimento

50.000 com o patrimônio líquido da investida.

resultado de exercícios futuros, por
representar uma receita futura

Assim como na hipótese III, o diferencial positivo entre o valor de mercado e o
valor contábil dos ativos líquidos adquiridos não está registrado em lugar algum. Além
disso, o deságio foi registrado como resultados de exercícios futuros no balanço
consolidado.

4 PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PARA AS OPERAÇÕES DE BUSINESS
COMBINATION NOS ESTADOS UNIDOS – US-GAAP

Este capítulo analisa os procedimentos contábeis e de consolidação para as
operações de business combinations, de acordo com os principais US-GAAP.
4.1 Considerações iniciais

Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o tratamento contábil para as operações
de business combinations está amplamente definido e possui regra específica para o
assunto.

Os

pronunciamentos

norte-americanos

US-GAAP

(Generally

Accepted

Accounting Principles in the United States) tiveram sua origem de diversas entidades, em
geral não governamentais. A US Securities and Exchange Commission (SEC) tem atuação
semelhante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, no entanto as definições
de princípios contábeis foram atribuídas ao Financial Accounting Standards Board
(FASB), que é uma entidade não governamental e que tem como missão estabelecer e
melhorar os padrões de contabilidade financeira.
O Board é composto por sete membros, todos com dedicação exclusiva − para
aprovação de um pronunciamento, são necessários cinco votos favoráveis, dos sete
possíveis. Esse Board estabelece padrões de contabilidade para todas as companhias cujas
demonstrações contábeis são auditadas. Na essência, cria uma regra matriz para a
contabilidade, tal como se fosse a Constituição de um país, todas as demais leis tendo que
utilizá-la como fundamento legal.
Como dito, os padrões contábeis norte-americanos sempre foram emitidos por
entidades não governamentais. A seguir, o Quadro 4.1 relaciona as entidades responsáveis
pela emissão dos padrões e os períodos em que funcionaram:
Quadro 4.1 – Evolução histórica das entidades responsáveis pela normatização
contábil nos Estados Unidos
Entidade responsável pela emissão de padrões

Período de funcionamento

CAP – Committee on Accounting Procedures

1939 a 1959

APB – Accounting Principles Board

1959 a 1973

FASB – Financial Accounting Standards Board

1973 à atualidade
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4.2 Legislação atual

As definições contábeis para as operações de business combinations são
apresentadas nos FAS 141 e 142.

4.3 Forma de contabilização das operações de business combinations

Até junho de 2001, as operações de business combinations poderiam ser
reconhecidas contabilmente através da utilização de dois métodos: o pooling of interests
(comunhão de interesse) e o purchase method (método de compra). A partir de junho de
2001, com edição do FAS 141, foi proibida a utilização do pooling of interests e tornada
obrigatória a utilização do purchase method para a contabilização de todas as operações
business combination.
Pela definição do FAS 141, ocorre uma operação de business combinations, sujeita
a contabilização pelo purchase method, quando uma entidade adquire os ativos líquidos
que constituam o negócio de uma outra companhia ou adquire as ações que lhe transferem
o direito de controle de uma ou mais companhias. Uma operação de business combination
pode ter variadas formas, tais como (FAS 141, § 10):
•

Uma ou mais entidades são fundidas ou constituem uma subsidiária;

•

Uma entidade transfere ativos líquidos para outra entidade ou os sócios
transferem as ações de sua propriedade para outra companhia.

•

Todas as companhias envolvidas transferem os ativos líquidos ou os sócios
dessas companhias transferem suas ações para formar uma nova entidade.

A aquisição de participação societária que não atingir o volume suficiente para a
transferência de controle não será considerada uma operação de business combination, e
logo não estará sujeita à aplicação desse método, assim como também não será aplicado o
purchase method (método de compra) para a contabilização de incorporação, fusão ou
cisão de empresas que já estavam sob o mesmo controle antes da operação; por último,
também não será aplicado esse método nos casos de combinação de empresas sem fins
lucrativos.
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4.3.1 Aplicação do purchase method (método de compra)

Na contabilização das operações de business combinatios utilizando o purchase
method, devem ser observados alguns passos importantes, descritos a seguir:
•

Identificação da entidade adquirente – no entendimento do Board, quando da
definição do padrão, sempre existe uma entidade adquirente.

•

Determinação do custo de aquisição do investimento – dependendo da forma
de pagamento pode ser um processo complicado.

•

Alocação do custo de aquisição aos ativos adquiridos e passivos assumidos –
para cada elemento do ativo adquirido ou passivo assumido, deve ser alocada
uma parcela do custo de aquisição equivalente ao valor justo do item
absorvido.

•

Identificação dos ativos intangíveis – por este método, os ativos intangíveis
existentes na entidade adquirida deverão ser identificados e valorados
separadamente do goodwill.

•

Contingências existentes antes da aquisição − deverão ser definidos a
responsabilidade e o tratamento a ser dado pelas contingências existentes
antes da aquisição.

Na seqüência, serão detalhados cada um desses itens e os procedimentos a serem
adotados na contabilização.

4.3.1.1 Identificação da entidade adquirente
O primeiro passo para a aplicação do método de compra é a identificação da
entidade adquirente (FAS 141, § 15). Em uma análise simplista, parece ser muito fácil esse
tipo de identificação, pois em regra sempre existe um comprador e um vendedor, porém,
na prática, quando ocorre a permuta de ações em que os acionistas de ambas as entidades
preexistentes passam a ser acionistas da nova entidade, pode ocorrer dificuldade de
identificação, a exemplo do que ocorreu na operação Ambev/Interbrew, na qual, para o
público não ficou claro quem foi o adquirente.
Pela definição do FAS 141, em uma operação feita por permuta de ações, a empresa
adquirente geralmente é aquela que emite novas ações para pagar a participação na
empresa adquirida. Em geral, a empresa de maior porte é a adquirente e, na maioria das
vezes, a empresa resultante da combinação recebe o nome da empresa adquirente. No
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entanto, podem ocorrer situações diferentes e, nessa hipótese, o parágrafo 17 do FAS 141
recomenda considerar as seguintes situações para definir a entidade adquirente:
•

A relação dos direitos de voto na entidade resultante da combinação: a
entidade adquirente é a que tiver a maior quantidade de ações com direito a
voto (FAS 141, § 17a).

•

A existência de um grande grupo de acionistas minoritários da entidade
resultante votando com um acionista ou grupo de acionistas que possuam
posição significativa de ações com direito a voto: a entidade adquirente é a
que consegue liderar os minoritários e exercer o controle (FAS 141, § 17b).

•

Composição de grupo de acionistas da entidade combinada: a entidade
adquirente é aquela cujos sócios conseguem eleger a maioria dos
administradores da entidade combinada (FAS 141, § 17c).

•

A composição da alta administração da entidade combinada: a entidade
adquirente é a que consegue eleger o principal executivo da entidade
combinada (FAS 141, § 17d).

•

Os termos da permuta são iguais:- a entidade adquirente é a que pagou o
maior prêmio para ser uma das entidades combinadas (FAS 141, § 17e).

4.3.1.2 Determinação do custo de aquisição do investimento

A determinação do custo de aquisição nas operações de business combination é
muito similar à determinação do custo em uma operação de compra de um ativo individual.
Quando, na operação de business combinations, ocorrer pagamento em dinheiro, o custo de
aquisição será o valor pago; quando o pagamento for efetuado pela entrega de um outro
ativo, o custo de aquisição será o valor justo (fair value) dos ativos dados para efetivar a
combinação (FAS 141, § 20).

4.3.1.3 Alocação dos custos de aquisição aos ativos adquiridos e passivos
assumidos

O custo de aquisição deve ser alocado aos ativos adquiridos e aos passivos
assumidos, com base no valor justo (fair value) dos mesmos, na data da operação. O FAS
141 requer um processo rigoroso de identificação e valorização. As regras para alocação de
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custos aos principais elementos do ativo e passivo, definidas pelo parágrafo 37 do FAS 141
são as seguintes:

Quadro 4.2 – Critérios de avaliação dos ativos adquiridos e passivos assumidos em
operações de business combinations
Item

Critério de alocação do custo de aquisição

a) Títulos e valores mobiliários
Valor de mercado
b) Recebíveis
Valor presente, utilizando taxas de juros de mercado.
c) Produtos acabados e mercadorias para Preço de venda, deduzido pelos custos necessários para
revenda
venda e uma razoável margem de lucro
d) Produtos em elaboração
Preço de venda, deduzido pelos custos necessários para
acabamento, venda e uma razoável margem de lucro
e) Matéria prima
Custos de reposição
f) Imóveis, Máquinas e equipamentos de uso
Custo de reposição
g) Ativos intangíveis, exceto goodwill
Valor justo
h) Outros ativos, sem valor de mercado
Valor de avaliação
i) Títulos a pagar e dívidas de longo prazo
Valor presente líquido, descontado pelas taxas de mercado
j) Passivos de plano de pensão e benefícios pós- Pelo montante das obrigações que ultrapassar o valor justo
aposentadoria
dos ativos do plano (eliminando quaisquer lucros ou
perdas líquidas não reconhecidas, custo de serviços
passados não reconhecido, ou obrigação líquida ou ativo
líquido não reconhecido)
k) Outros passivos e compromissos (leases Valor presente
desfavoráveis, contratos e compromissos)
l) Contingências anteriores à aquisição
Quando possível a identificação, pelo valor justo, quando
não identificável valor mais próximo possível.

4.3.1.4 Identificação dos ativos intangíveis

De acordo com o parágrafo 39 do FAS 141, um ativo intangível deve ser
reconhecido separadamente do goodwill, desde que esteja suportado contratualmente ou
por outro direito legal, não importando se os direitos são transferíveis ou separáveis da
entidade adquirida ou de outros direitos e obrigações. Se um ativo intangível não está
suportado contratualmente ou por outros direitos legais, mas pode ser separado do
goodwill, isto é, se for capaz de ser separado ou dividido da entidade adquirida e vendido,
transferido, licenciado, alugado ou permutado (sem levar em consideração se há a intenção
de fazer isso), também deve ser reconhecido separadamente do goodwill.

4.3.1.5 Contingências existentes antes da aquisição

Na maioria das operações de business combination são incluídas cláusulas com
tratamento especial para as contingências existentes na entidade adquirida, na data da
aquisição, as quais geralmente envolvem acertos de preço futuros, em função da realização
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da contingência. Independente de estarem ou não reconhecidas na entidade adquirida,
devem fazer parte dos ativos líquidos adquiridos, para alocação do custo dos ativos
adquiridos e passivos assumidos, toda vez que a responsabilidade pela liquidação futura for
atribuída à entidade adquirente. No mesmo sentido escreveu El Hajj (1999, p. 63): “As
contingências existentes antes da aquisição podem estar ou não contabilizadas na investida.
Entretanto, o valor estimado no momento da compra é reconhecido para determinação da
contabilização do custo do investimento.”
As contingências devem ser valorizadas, sempre que conhecido, pelo valor justo e,
quando não for possível a sua identificação, por uma estimativa a mais próxima possível; o
valor utilizado para negociação entre as partes pode servir de base para o registro.
4.3.2 Valor contábil do investimento
Como pressuposto na exposição de motivos do FAS 141 nas operações de business
combination, sempre existe um comprador e um vendedor, o que em uma visão
consolidada faz todo o sentido, uma vez que após a operação passa a existir uma entidade
econômica única com maior vulto, a qual passará a apresentar demonstrações contábeis
consolidadas, englobando a entidade controladora, adquirente, e a entidade controlada,
adquirida. Portanto, do ponto de vista da entidade consolidadora, ocorreu uma aquisição de
ativos e passivos, independentemente da forma de pagamento ou da seqüência do negócio,
se a empresa adquirida irá continuar operando em separado ou se juntará em uma única
entidade.
O

valor

contábil

do

investimento

será

o

valor

efetivamente

pago,

independentemente da forma de pagamento; no entanto, ele deve ser segregado, em contas
internas pela origem do pagamento, conforme o Quadro 4.3:
Quadro 4.3 – Forma de registro contábil do investimento adquirido
Item

Descrição

Valor pago na aquisição do investimento

Total da conta investimento

(-) Valor da equivalência patrimonial

% de participação sobre o patrimônio contábil
da entidade adquirida

(-) Diferencial entre valor de mercado e contábil dos Diferencial entre o valor contábil e valor de
ativos líquidos
mercado dos ativos adquiridos e passivos
assumidos, inclusive os ativos intangíveis não
registrados na controlada, a ser registrado
apenas na entidade controladora.
(=) Goodwill

Valor pago acima do valor de mercado dos
ativos líquidos adquiridos.
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Se pensado isoladamente, não parece fazer sentido o registro, nos livros da
controladora, do diferencial de mercado dos ativos líquidos adquiridos, nas situações em
que a empresa adquirida continua existindo, com negócios em separado, uma vez que a
mesma já tem os seus registros, a custos históricos, em sua contabilidade. Olhando a
entidade combinada, fazer esse registro é uma forma de traduzir contabilmente o evento
econômico. Ora, se a entidade adquirente levou em consideração esses elementos para
chegar no preço de aquisição, nada mais justo que contabilmente seja reconhecido da
mesma forma. Esse entendimento é confirmado também por Hendriksen e Van Breda:
Quando uma combinação é tratada como compra, [quando foi escrito este
texto ainda era permitido a contabilização pelo método de comunhão de
interesse (pooling of interests)] os ativos líquidos são adquiridos ao seu
custo, tal como medido pelo valor de mercado das ações dadas em troca.
Este tratamento é correto, não porque obedece a contabilidade tradicional
baseada no custo histórico, mas porque este custo representa a melhor
medida de valor corrente dos ativos para a empresa combinada.
(HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999, p. 498).

Quando se faz o registro, na entidade adquirente, da diferença entre preço de
mercado e valor contábil dos ativos líquidos, para o balanço consolidado é como se fosse
feita uma reavaliação de todos os ativos e passivos da coligada.
A diferença entre os valores de mercado dos ativos líquidos adquiridos, incluindo
os ativos intangíveis, e o valor pago, é o goodwill, que representa um prêmio pago para a
aquisição do conjunto de ativos já instalados, de uma única vez. Na seqüência, serão
tratados com detalhes os conceitos relacionados aos ativos intangíveis, inclusive goodwill.
Como o goodwill se refere à diferença entre valor pago e valor de mercado dos
ativos líquidos adquiridos, ele pode ser positivo ou negativo.

4.3.3 Goodwill adquirido

A identificação e quantificação dos ativos intangíveis são, talvez, uma das áreas
mais complexas no estudo da contabilidade, e o goodwill talvez seja o item com maior grau
de dificuldade, dentre todos os intangíveis. Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p.
388): “Os ativos intangíveis formam uma das áreas mais complexas da teoria da
contabilidade, em parte em virtude das dificuldades de definição, mas principalmente por
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causa das incertezas a respeito da mensuração de seus valores e da estimação de suas vidas
úteis.”
De acordo com o parágrafo 43 do FAS 141, o goodwill é o excesso do custo de
aquisição de uma entidade com relação ao valor de mercado (fair value) dos ativos
adquiridos e passivos assumidos. Na prática, aloca-se o custo de aquisição aos ativos
líquidos, inclusive aos intangíveis, e o saldo remanescente é registrado como goodwill. O
quadro a seguir exemplifica uma situação hipotética, em que uma entidade com ativos
líquidos de $ 235.000 é adquirida por $ 310.000, considerando ainda que o valor contábil
dos ativos líquidos era de $ 175.000.
Quadro 4.4 – Apuração do goodwill
Item

Valor

Valor Justo

Diferença

Contábil
Disponibilidades

15.000

15.000

0

Estoques

40.000

45.000

5.000

150.000

175.000

25.000

25.000

25.000

Imobilizado
Intangíveis
Contas a pagar

(30.000)

(25.000)

5.000

Ativos Líquidos

175.000

235.000

60.000

Valor de aquisição
Goodwill (310.000-235.000)

310.000
75.000

Como citado anteriormente, para a entidade controladora o valor de mercado (valor
justo) representa o valor de aquisição, logo deve ser a base de registro para o balanço
consolidado, e o goodwill a quantia paga acima dele.
Tratando-se de um cálculo por diferença, pode ocorrer uma das três situações a
seguir:
•

Valor pago ser igual ao valor de mercado (valor justo) dos ativos e passivos
da entidade adquirida: neste caso não haverá goodwill.

•

Valor pago ser superior ao valor de mercado (valor justo) dos ativos e
passivos da entidade adquirida: nesta hipótese existe o goodwill e o
tratamento contábil é o descrito acima.
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•

Valor pago ser inferior ao valor de mercado (valor justo) dos ativos e passivos
da entidade adquirida: nesta situação, surge o goodwill negativo, que será
tratado no item seguinte.

4.3.4 Goodwill negativo adquirido
4.3.4.1 Conceito
Economicamente, não faz sentido a existência de goodwill negativo, visto que,
nesta situação, o valor de mercado dos ativos identificados é maior que o valor da empresa.
Portanto, o que levaria o proprietário a vender a empresa e não os ativos individualmente?
Raríssimas situações poderiam justificar essa atitude por parte do proprietário de uma
empresa a ser vendida, dentre elas destacando-se as seguintes:
•

urgência para a realização da venda;

•

dificuldades de realização dos ativos individualmente.

Raciocínio semelhante é o feito por Hendriksen e Van Breda:
Pode haver goodwill negativo? Qualquer que seja a definição de
goodwill, difícil imaginar que tenha valor negativo. Pois, se a empresa
valesse em conjunto menos do que seus ativos separadamente, os
proprietários anteriores certamente os teriam vendido separadamente, e
não em conjunto. Esse argumento indica que o valor real dos ativos
identificáveis é menor do que se alega. (HENDRIKSEN; VAN BREDA,
1999, p. 393).

De acordo com o parágrafo 44 do FAS 141, o goodwill negativo refere-se ao
excesso de valor de mercado dos ativos líquidos adquiridos em relação ao valor pago pela
entidade adquirida. Para exemplificar, utiliza-se o Quadro 4.5, que é semelhante ao Quadro
4.4, apresentado no item anterior, só que admitindo-se agora que o valor de aquisição foi $
130.000.
Quadro 4.5 – Apuração do goodwill negativo
Item
Disponibilidades
Estoques
Imobilizado

Valor
Contábil
15.000

Valor Justo

Diferença

15.000

0

40.000

45.000

5.000

150.000

175.000

25.000

25.000

25.000

Intangíveis
Contas a pagar

(30.000)

(25.000)

5.000

Total

175.000

235.000

60.000

Valor de aquisição
Goodwill (130.000-235.000)

130.000
(105.000)

79

Nesse caso, todo o goodwill negativo seria utilizado para reduzir os ativos não
circulantes, como será visto no próximo item.

4.3.4.2 Tratamento contábil do goodwill negativo adquirido

O valor do goodwill negativo, definido no item anterior, deve ser contabilizado
como redução pro rata do custo dos ativos não circulantes, registrados na mesma operação
em que foi apurado o goodwill negativo, exceto:
•

ativos financeiros, não incluindo investimentos avaliados pelo método de
equivalência patrimonial;

•

ativos disponíveis para venda;

•

imposto sobre a renda diferido – crédito tributário;

•

despesas antecipadas, relacionada a planos de pensão ou aposentadoria;

•

qualquer outro ativo corrente.

Utilizando o exemplo do item anterior, o quadro a seguir exemplifica como alocar o
goodwill negativo às contas do ativo não corrente.
Quadro 4.6 – Alocação do goodwill negativo aos ativos não circulantes

0

Valor contábil, após a
alocação
15.000

45.000

0

45.000

Imobilizado

175.000

(91.875)

83.125

Intangíveis

25.000

(13.125)

11.875

Contas a pagar

(25.000)

0

(25.000)

Total

235.000

(105.000)

130.000

Item
Disponibilidades
Estoques

Valor justo, antes da
alocação
15.000

Alocação do goodwill
negativo

Nesse exemplo, todo o goodwill negativo foi alocado aos ativos não correntes, mas
na hipótese de sobrar saldo de goodwill negativo após zerar todas as contas de ativos não
correntes, o valor remanescente será contabilizado como ganho extraordinário, no período
em que for concretizada a operação. Para exemplificar essa situação, será usado o exemplo
anterior, só que, agora, admitindo-se que o valor de aquisição foi de apenas $ 20.000,
portanto o goodwill negativo era de $ 215.000.
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Quadro 4.7 – Alocação do goodwill negativo aos ativos não circulantes – Situação em
que o goodwill supera os ativos não circulantes

0

Valor contábil, após a
alocação
15.000

45.000

0

45.000

Imobilizado

175.000

(175.000)

0

Intangíveis

25.000

(25.000)

0

Contas a pagar

(25.000)

0

(25.000)

Total

235.000

(200.000)

35.000

Item
Disponibilidades

Valor justo, antes da
alocação
15.000

Estoques

Valor de aquisição

20.000

goodwill negativo

215.000

Sobra de goodwill, a ser contabilizado como ganho
extraordinário (215.000-200.000)

Alocação do goodwill
negativo

15.000

O valor de $ 15.000 será levado ao resultado do período, na linha de resultado não
operacional. Neste caso, resulta uma situação estranha, porque os ativos com valor de
mercado (imóveis $175.000 e intangíveis $ 25.000) ficam contabilmente reduzidos a zero.

4.3.4.3 Avaliação contábil do goodwill após o registro inicial

4.3.4.3.1 Aspectos conceituais

Até 2001, o goodwill adquirido, assim como outros ativos intangíveis, estavam
sujeitos a amortização, por prazo determinado de até 40 anos. Como já citado
anteriormente, o FAS 141 requer que todos os ativos intangíveis identificáveis sejam
reconhecidos separadamente do goodwill. Para aquisições realizadas a partir de 1º.7.2001,
o parágrafo 47 do mesmo define que, após o registro inicial, o goodwill e os outros ativos
intangíveis sejam tratados de acordo com as definições do FAS 142 “goodwill and other
intangible assets”.
De acordo com o FAS 142, emitido em junho de 2001, o goodwill não está mais
sujeito a amortização, mas passa a ser avaliado por um novo conceito, o impairment test, a
cada ano. A data de implantação do novo conceito foi, para as operações realizadas até
30.6.2001, a partir de janeiro de 2002 e, para as operações realizadas após 30.6.2001, a
partir da data da operação.
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O impairment test consiste em uma avaliação anual, por unidade operacional da
empresa, para validar se o valor do goodwill alocado para aquela unidade permanece
válido ou se ocorreu alguma perda. Os critérios a serem utilizados anualmente a cada
impairment test devem ser os mesmos usados na formação do preço de aquisição da
entidade. Schmidt e Santos interpretam de forma semelhante:
Impairment é a condição que existe quando o valor contábil do goodwill
excede o seu valor justo implícito.
O conceito de valor justo implícito do goodwill é utilizado porque o valor
justo do mesmo somente pode ser mensurado como um valor residual, ou
seja, não pode ser mensurado diretamente. Conseqüentemente, é utilizado
um método para determinar o valor estimado razoável para o goodwill
visando mensurá-lo e reconhecer a perda. Este valor estimado é
designado de valor justo implícito do goodwill. (SCHMIDT e SANTOS,
2002, p.133).

A definição de que o goodwill não mais será amortizado, mas sim submetido ao
impairment test está no parágrafo 18 do FAS 142, que define também que o teste deve ser
feito por unidade operacional e em duas etapas, a primeira para verificar se existe perda
potencial, e a segunda para identificar a perda efetiva.

4.3.4.3.2 Impairment test

Como visto, o teste de impairment deve passar por duas etapas: a primeira
identifica eventual perda, comparando o valor justo do segmento operacional, calculado
pelos critérios utilizados na aquisição da empresa, com o valor contábil da unidade,
incluindo o goodwill. Na hipótese de o valor justo do segmento ser superior ao contábil, o
goodwil permanece válido, e logo não deverá ser reconhecida nenhuma perda no resultado.
Na hipótese de o valor justo do segmento ser inferior ao seu valor contábil, é porque
ocorreu uma perda no goodwill, que deverá ser reconhecida no resultado – e, nesse caso,
será realizada a segunda etapa do teste, para identificar o montante a ser reconhecido.
A definição da segunda etapa do teste de impairment está no parágrafo 20 do FAS
142, que recomenda a comparação do valor justo ao valor contábil e define que o valor da
perda será limitado ao montante do goodwill alocado à unidade. De acordo com parágrafo
21, o valor justo implícito de uma unidade operacional deve ser determinado da mesma
maneira que o goodwill em uma operação de business combinations, isto é, deve ser
alocado o valor justo a todos os ativos e passivos do segmento (inclusive os ativos
intangíveis não reconhecidos), como se a unidade fosse adquirida em uma operação de

82

business combinations, e o valor justo da unidade fosse o preço pago para aquisição da
mesma.

4.3.5 Divulgação nas demonstrações contábeis anuais

O FAS 141 requer divulgação da operação de business combinations e do goodwill.

4.3.5.1 Divulgação da operação de business combinations

O parágrafo 51 do FAS 141 determina que a entidade adquirente inclua, na primeira
publicação de balanço após a realização da operação, uma nota explicativa específica sobre
a combinação das empresas, evidenciando os seguintes aspectos:
•

nome da entidade adquirida, uma breve descrição do negócio e o percentual
de aquisição do capital votante;

•

justificativas para a aquisição, descrição dos fatores que contribuíram para a
formação do preço de compra e os que resultaram no reconhecimento do
goodwill;

•

período em que os resultados das operações da entidade adquirida serão
incluídos no resultado da entidade adquirente;

•

custo de aquisição da entidade adquirida e, quando aplicável, o número de
ações e tipo de ações emitidas para o pagamento e as bases para determinação
do valor;

•

balanço condensado da entidade adquirida, levantado na data de aquisição;

•

contingências, opções ou compromissos especificados no acordo de aquisição
e o tratamento contábil que será dado, se surgir alguma outra contingência;

•

montante de ativos adquiridos, referente à pesquisa e desenvolvimento e o
tratamento contábil dado aos mesmos;

•

informação sobre variação do preço de aquisição, quando houver.

4.3.5.2 Divulgações do goodwill e de outros ativos intangíveis

O parágrafo 52 define que, no período em que uma operação de business
combination de valor material for concluída, deve ser apresentada nota explicativa sobre o
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goodwill ou outros ativos intangíveis, se o valor destes forem relevantes em relação ao
custo da entidade adquirida. A nota deve conter as seguintes informações:
•

para os ativos intangíveis: separar por classes
a) intangíveis sujeitos a amortização
− valor total dos intangíveis registrados e o total do grupo onde estão
registrados;
− valor residual dos itens mais significantes;
− despesas de amortização no exercício.
b) intangíveis não sujeitos a amortização
− valor total e qual o principal item da classe.

•

Para o goodwill
− valor total do goodwill e o valor esperado de dedução do imposto
sobre a renda;
− valor total do goodwill a ser reportado por unidade de negócio, se a
combinação for requerida.

4.4 Equivalência patrimonial

Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, as empresas podem avaliar os seus
investimentos em ações de outras companhias pelo método do custo ou pelo método de
equivalência patrimonial, que será tratado neste item.

4.4.1 Conceitos

O método de equivalência patrimonial (equity method) consiste em reconhecer no
resultado da entidade investidora a parcela de lucro ou prejuízo apurado pela investida,
pela aplicação do percentual de participação no capital da investida sobre os resultados da
mesma. Nos Estados Unidos, onde geralmente é privilegiada a essência sobre a forma, a
primeira regra para a aplicação do método de equivalência patrimonial é existência de
influência da administração da investidora sobre as operações ou políticas financeiras de
investimento da coligada, sem a preocupação dos aspectos formais da coligação. Esse é o
entendimento de Williams e Carcello:

84

A contabilização, de investimento em ações, pelo método de equivalência
patrimonial (equity method), é requerida se a companhia investidora tiver
influência nas operações ou nas políticas financeiras de investimentos da
companhia investida. Nessas circunstâncias, é pressuposto que a
companhia investidora tem responsabilidade pelo retorno da investida,
portanto é apropriado incluir em seu resultado o ganho ou perda da
mesma. O método de equivalência patrimonial não substitui a
consolidação, quando as condições para consolidação forem atendidas.
(WILLIAMS; CARCELLO, 2004, C. 15.01).4

Como pode ser observado da afirmação supra, nos Estados Unidos, a ênfase maior
é para a consolidação. A equivalência patrimonial já está incluída no conceito de
consolidação, mas a equivalência é um pouco mais abrangente, para incluir as situações em
que não são atendidas as condições para consolidação.

4.4.2 Aplicação do método de equivalência patrimonial

Como visto, a avaliação de investimento pelo método de equivalência patrimonial é
requerida quando a administração da empresa investidora tem influência significativa nas
operações ou políticas de investimento da empresa investida. É presumida a influência
significativa, nas seguintes situações (APB. 18, § 17):
•

a investidora tem representante no conselho de administração da investida;

•

a investidora participa do processo de definição de políticas da investida;

•

ocorrência de transações relevantes entre as companhias, investidora e
investida;

•

rodízio entre os administradores das companhias, pessoas saindo da
investidora para trabalhar na investida, e no sentido contrário;

•

dependência tecnológica da investida em relação à investidora;

•

existência de participação significativa na investida do acionista controlador
da investidora, em relação aos outros acionistas da investida.

Salvo evidência em contrário, é considerada a existência de influência significativa
para as participações no capital votante acima de 20%. Também se presume que não existe

4

Tradução livre do original: The equity method of accounting for investments in common stock is appropriate
if an investment enables the investor to influence the operating or financial decisions of the investee. In these
circumstances, the investor has a degree of responsibility for the return on its investment, and it is
appropriate to include in the investor’s results of operations its share of the earnings or losses of the
investee. The equity method is not intended as a substitute for consolidated financial statements when the
conditions for consolidation are present.

85

influência significativa para as participações menores que 20%. O Quadro 4.8 resume as
situações em que deve ser aplicado o método de equivalência patrimonial:
Quadro 4.8 – Critérios para avaliação de investimentos nos Estados Unidos
Tipo de investimento

Critério de
avaliação

•

Investimentos classificados no circulante

•

Participação societária sem influência significativa, mesmo que a participação
no capital votante seja maior que 20%.

Custo

•

Participação societária com influência significativa, mesmo que a participação
no capital votante seja inferior a 20%

MEP

•

Participação no capital votante até 20%; salvo evidências em contrário,
presume-se que não existe influência significativa

Custo

•

Participação no capital votante de 20% a 50%, salvo evidências em contrário,
presume-se que existe influência significativa

MEP

•

Participação societária maior que 50% do capital votante

Custo ou
Mercado

Consolidação

Pelo quadro acima, pode-se concluir que, para determinação da forma de avaliação
do investimento, a primeira avaliação a ser feita é se a administração da investidora tem ou
não influência significativa na gestão da investida e, depois, os aspectos formais de
participação.

4.4.3 Procedimentos na aplicação do método de equivalência patrimonial

De acordo com o parágrafo 19 do APB 18, devem ser observados os seguintes
procedimentos na aplicação do método de equivalência patrimonial:
•

eliminação dos resultados não realizados, lucros ou prejuízos, das transações
intercompanhias, pela aplicação do percentual de participação da investidora
no capital da investida sobre os resultados não realizados;

•

investimento deve ser apresentado, no balanço da investidora, em linha
separada do resultado de equivalência patrimonial;

•

alterações no patrimônio da investida que afetem a participação da
investidora são contabilizados como se a investida fosse consolidada;

•

é permitida a utilização de balanços com datas diferentes, mas devem ser
consistentes ao longo dos períodos;

86

•

nos casos em que a investida apresentar prejuízos, será reconhecido por
equivalência, até zerar o saldo do investimento, exceto se houver
compromisso da investidora para cobertura do patrimônio a descoberto.

4.5 Consolidação

Neste item, tratar-se-á das definições e da importância das informações contábeis
consolidadas nos Estados Unidos.

4.5.1 Conceito

Quando uma sociedade por ação é detentora do controle de outra ou de outras
sociedades, é indiscutível que o conjunto de companhias é uma entidade econômica maior
do que a controladora individualmente. O fundamento das demonstrações contábeis
consolidadas é prestar informação do conjunto de empresas como se fosse uma única, o
que na realidade é, não do ponto de vista jurídico, mas sim do ponto de vista econômico.
Assim como nas normas brasileiras, os pronunciamentos dos US-GAAP dão ampla
preferência para as demonstrações consolidadas. Este entendimento é também esposado
por El Hajj:
Um fato marcante nos Estados Unidos é a certeza da predominância da
qualidade informativa das demonstrações consolidadas comparadas às
demonstrações contábeis individuais da controladora. Esse
posicionamento é verificado nos textos normatizadores e no modelo
decisório dos usuários da informação contábil. (EL HAJJ, 1999, p. 71).

Ainda nesse sentido, expressam Schmidt e Santos:
As normas norte-americanas consideram as demonstrações financeiras
consolidadas mais importantes para os acionistas, gerentes e diretores da
companhia controladora, pois ela se beneficia dos lucros da subsidiária,
ou sofre perdas em função de prejuízos ocorridos na mesma. (SCHMIDT;
SANTOS, 2002, p. 129)

4.5.2 Situações em que é devida a consolidação

Nos US-GAAP, os procedimentos de consolidação estão definidos no ARB
(Accounting Research Bulletins) 51, com as alterações efetuadas pelos FAS 94 e FAS 144,
os quais estabelecem que estão sujeitas a consolidação todos os investimentos em que a
companhia controladora seja detentora de mais que 50% das ações com direito a voto. Os
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parágrafos 2º e 3º da ARB 51, com a redação dada pelo parágrafo 13 do FAS 94, definem
que a condição para manter o controle é a propriedade, direta ou indireta, de mais de 50%
das ações com direito a voto e que essa é a condição essencial para a consolidação. O
mesmo texto admite duas exceções, quais sejam:
•

quando o controle for temporário – a controladora tem intenção firme de
vender em um futuro próximo;

•

Quando houver dúvidas sobre a capacidade de continuação da investida – por
exemplo, a investida estar passando por reestruturação legal, falência ou
operando sob restrições externas, controles ou imposições governamentais
que gerem dúvidas sobre a capacidade de continuação.

A consolidação inclui todas as investidas, independentemente de diversidade
operacional ou de localização, no país ou no exterior.
4.5.3 Procedimentos de consolidação
Para a elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a controladora deve
adotar os seguintes procedimentos:
(i)

eliminar os saldos de quaisquer contas ativas e passivas decorrentes de
transações entre as sociedades incluídas na consolidação;

(ii)

eliminar o lucro ou prejuízo não realizado que esteja incluído no resultado ou
no patrimônio líquido da controladora e corresponda por inclusão no balanço
patrimonial da controlada;

(iii) eliminar do resultado os encargos de tributos correspondentes ao lucro não
realizado, apresentando-os no ativo – tributos diferidos – no balanço
patrimonial consolidado. No entanto, se a entidade controladora apurar o
imposto pelos resultados consolidados, não há ajuste a ser feito, uma vez que
não será pago o imposto sobre os resultados não realizados;
(iv) a participação dos acionistas não controladores, no patrimônio líquido das
sociedades controladas, deverá ser destacada em grupo isolado, no balanço
patrimonial consolidado;
(v)

o montante correspondente ao goodwill proveniente da aquisição controlada
deverá estar no grupo dos intangíveis;

(vi) para a elaboração da demonstração consolidada do resultado do exercício, a
investidora deverá:
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•

incluir os resultados de sociedade controlada, adquirida ou vendida no
transcorrer do exercício social, tomando por base a data do respectivo
registro ou baixa nos seus investimentos permanentes; e

•

excluir todas as receitas e despesas decorrentes de negócios entre a
investidora e as sociedades controladas, bem como entre estas;

(vii) a participação dos acionistas não controladores no lucro líquido ou prejuízo
do

exercício

das

controladas

deve

ser

destacada

e

apresentada,

respectivamente, como dedução ou adição ao lucro líquido ou prejuízo
consolidado.
4.5.4 Consolidação proporcional
Nos US-GAAP, não existe a figura da consolidação proporcional, como no Brasil, e
logo só existe consolidação se há controle.
4.6 Exemplo de contabilização de uma operação de business combinations,
pelas normas dos US-GAAP
Para facilitar a comparação, serão utilizados os mesmos dados do item 3.6,
referentes às normas brasileiras. Assim como nas normas brasileiras, as informações
consolidadas são mais relevantes que as individuais; o exemplo, aqui também, se concentra
nas informações consolidadas, sem desprezar os registros individuais.
O Quadro 4.9 é exatamente o mesmo usado no item 3.6, Quadro 3.26, e mostra a
situação patrimonial das duas empresas, na data da operação, antes do registro da mesma.
Quadro 4.9 – Balanço patrimonial antes do registro da operação
INVESTIDORA

INVESTIDA
Valores

Contas

Valor Contábil (VC)
20.000

20.000

Diferença
(VC-VM)
0

Estoques

40.000

55.000

15.000

Imóveis

30.000

36.000

6.000

10.000

10.000

90.000

121.000

31.000

40.000

52.000

12.000

Contábil (VC)
Caixa

100.000

Marcas e Patentes
Total

100.000

Financiamentos

Mercado (VM)

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

69.000

19.000

Total

100.000

90.000

121.000

31.000
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Assim como no item 3.6, no desenvolvimento do exemplo será mantido constante o
valor contábil do patrimônio líquido da investida ($ 50.000) e o valor de mercado dos
ativos líquidos ($ 69.000). Ocorrerão variações no valor de aquisição, utilizando-se as
mesmas hipóteses daquele item, a seguir reproduzidas.
Quadro 4.10 – Hipóteses a serem utilizadas como exemplos
•

Hipótese I

Valor pago $ 69.000

=

Valor de mercado

>

Valor contábil

•

Hipótese II

Valor pago $ 90.000

>

Valor de mercado

>

Valor contábil

•

Hipótese III

Valor pago $ 50.000

=

Valor contábil

<

Valor de mercado

•

Hipótese IV

Valor pago $ 20.000

<

Valor contábil

<

Valor de mercado

A estrutura deste exemplo é uma adaptação do modelo utilizado por El Hajj (1999,
p. 84) e Schmidt e Santos (2002, p. 78).
A seguir, apresenta-se a contabilização de cada uma das hipóteses, de acordo com
as normas americanas.

4.6.1 Hipótese I

Valor pago $ 69.000 = Valor de mercado $ 69.000 > Valor contábil $ 50.000
Quadro 4.11 – Cálculo do goodwill
(-)

Valor pago

$ 69.000

Valor de mercado dos ativos líquidos

$ 69.000

$0,00

Como visto, na parte conceitual, pelas normas americanas, o goodwill corresponde
à diferença positiva entre o valor pago e o de mercado, ou valor justo dos ativos líquidos
adquiridos, que neste caso é zero. O Quadro 4.12 mostra os lançamentos contábeis:
Quadro 4.12 – Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese I
D – Investimentos

$ 69.000

C – Caixa

$ 69.000

Diferentemente da forma de contabilização adotada no Brasil, o valor da conta de
investimento não é equivalente à aplicação do percentual de participação no capital sobre o
patrimônio líquido da investida, conforme mostra o Quadro 4.13:
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Quadro 4.13 – Comparação entre o valor pago e o valor patrimonial
da participação – Hipótese I
(-)

Valor Pago

$ 69.000

Valor patrimonial da participação

$ 50.000

Diferença

$ 19.000

Pelas normas americanas, o conceito é de aquisição de ativos líquidos, logo, o valor
justo dos ativos adquiridos, é de $ $ 69.000. Na consolidação, a diferença será alocada a
cada um dos ativos, pelos quais foi pago, e a seguir será apresentado o balanço
consolidado.
Quadro 4.14 – Balanços individuais e consolidado imediatamente após o registro da
operação – Hipótese I
Contas

Investidora

Investida

Eliminações

Aglutinado

Débito
Caixa

31.000

Estoques
Investimentos

51.000

40.000

40.000

69.000

Marcas e patentes

51.000
15.000

69.000

0

Imóveis
Total

20.000

100.000

Financiamentos

Consolidado

Crédito

55.000
69.000

0

0

0

10.000

10.000

30.000

30.000

6.000

36.000

90.000

190.000

31.000

40.000

40.000

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

69.000

152.000

12.000

52.000
100.000

12.000

152.000

Quadro 4.15 – Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese I
S

Conta Débito (D) ou
Crédito (C)
1 D – Estoques
D – Imóveis

Valor

Histórico

15.000
6.000 Alocação da diferença entre o valor de mercado (pago) e o valor

D – Marcas e patentes

10.000 contábil dos ativos líquidos adquiridos, aos respectivos itens.

C – Financiamentos

12.000

2 D – Capital
C – Investimento

50.000 Eliminação do saldo de investimento com o patrimônio líquido
50.000 da investida.

No balanço consolidado, os ativos e passivos estão reconhecidos pelo seu valor de
mercado ou valor justo, evidenciando o efetivo custo de aquisição para a entidade
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controladora, inclusive o ativo intangível, marcas e patentes. Comparando-se esse quadro
com o Quadro 3.30, pode-se verificar que, em uma operação de business combination,
quando o valor de aquisição for igual ao valor de mercado dos ativos líquidos adquiridos, o
tratamento contábil pelas normas americanas, no balanço consolidado, é muito semelhante
ao tratamento contábil pelas normas brasileiras, a única diferença é que, pelas normas
americanas, é reconhecido o ativo intangível e, pelas normas brasileiras, não.
4.6.2 Hipótese II
Valor pago $ 90.000 > Valor de mercado $ 69.000 > Valor contábil $ 50.000
Quadro 4.16 – Cálculo do goodwill

(-)

Valor pago

$ 90.000

Valor de mercado dos ativos líquidos

$ 69.000

$ 21.000

Quadro 4.17 – Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese II
D – Investimentos

$ 90.000

C – Caixa

$ 90.000

Quadro 4.18 – Comparação entre o valor pago e o valor patrimonial
da participação – Hipótese II
(-)

Valor Pago

$ 90.000

Valor patrimonial da participação

$ 50.000

Diferença

$ 40.000

Na consolidação, a diferença entre o valor de mercado dos ativos líquidos e o
respectivo valor contábil será alocado aos próprios ativos e passivos, e o saldo
remanescente será reconhecido como goodwill. O Quadro 4.19 apresenta, de forma
dedutiva, a sistemática de alocação.
Quadro 4.19 – Alocação do valor pago – Hipótese II
Valor Pago

$ 90.000

(-)

Valor patrimonial da participação

$ 50.000

(=)

Diferença

$ 40.000

(-)

Alocação aos ativos e passivos

$ 19.000

(=)

Goodwill

$ 21.000
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Como pode ser observado no quadro acima, o valor registrado como goodwill
corresponde apenas à parcela do valor pago acima do valor de mercado dos ativos
líquidos.

Quadro 4.20 – Balanços individuais e consolidado imediatamente após o registro da
operação – Hipótese II
Contas

Investidora

Investida

Aglutinado

Eliminações
Débito

Caixa

10.000

Estoques
Investimentos

20.000

30.000

40.000

40.000

90.000

Consolidado

Crédito
30.000

15.000

90.000

55.000
90.000

0

Marcas e patentes

10.000

10.000

Goodwill

21.000

21.000
36.000

Imóveis
Total

100.000

Financiamentos

30.000

30.000

6.000

90.000

190.000

52.000

40.000

40.000

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

90.000

152.000

12.000

52.000
100.000

12.000

152.000

Quadro 4.21 – Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese II
S
1

Conta Débito (D) ou Crédito (C)
D – Estoques
D – Imóveis

2

Valor

Histórico

15.000
6.000 Alocação da diferença entre o valor de mercado

D – Marcas e patentes

10.000 (pago) e o valor contábil dos ativos líquidos

D – Goodwill

21.000 adquiridos,

C – Financiamentos

12.000 reconhecimento do goodwill.

C – Investimentos

40.000

D – Capital

50.000 Eliminação do saldo de investimento com o

C – Investimento

50.000 patrimônio líquido da investida.

aos

respectivos

itens

e

Como pode ser observado nos quadros acima, a única diferença entre as hipóteses I
e II é o surgimento do goodwill, correspondente à diferença entre o valor pago e o valor de
mercado dos ativos adquiridos, $ 21.000.
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4.6.3 Hipótese III

Valor pago $ 50.000 < Valor de mercado $ 69.000 = Valor contábil $ 50.000

Quadro 4.22 – Cálculo do goodwill negativo
(-)

Valor pago

$ 50.000

Valor de mercado dos ativos líquidos

($ 69.000)

($ 19.000)

Quadro 4.23 − Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese III
D – Investimentos

$ 50.000

C – Caixa

$ 50.000

Quadro 4.24 – Comparação entre o valor pago e o valor patrimonial
da participação – Hipótese III
(-)

Valor pago

$ 50.000

Valor patrimonial da participação

$ 50.000

Diferença

$ 0,0

Nesta hipótese, o valor pago é igual ao valor contábil dos ativos líquidos
adquiridos, mas é menor do que o valor de mercado dos mesmos, evidenciando a
existência de goodwill negativo de $ 19.000. Na elaboração das demonstrações
consolidadas, primeiro aloca-se o valor de mercado aos ativos adquiridos e, na seqüência,
reduz-se o goodwill negativo dos ativos não correntes. O Quadro 4.25 apresenta, de forma
dedutiva, a sistemática de alocação.

Quadro 4.25 – Alocação do valor pago – Hipótese III
Valor Pago

$ 50.000

(-)

Valor patrimonial da participação

$ 50.000

(=)

Diferença

$ 0,0

(-)

Alocação aos ativos e passivos

$ 19.000

(=)

Goodwill negativo

$ 19.000
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O valor do goodwill negativo será deduzido dos ativos não correntes, de forma
proporcional em cada conta. Neste exemplo, será reduzido de forma proporcional de
imóveis e marcas e patentes, conforme demonstra o Quadro 4.26:

Quadro 4.26 – Demonstrativo de alocação do goodwill negativo – Hipótese III
Imóveis
A. Valor de mercado ou justo

Marcas e Patentes

36.000

10.000

B. Goodwill negativo a ser reduzido

Total
46.000
19.000

C. Percentual de redução (B/A)

41,30%

D. Valor da redução
E. Saldos Líquidos após a redução

(14.870)

(4.130)

(19.000)

21.130

5.870

27.000

Quadro 4.27 – Balanços individuais e consolidado imediatamente após o registro da
operação – Hipótese III
Contas

Investidora

Investida

Aglutinado

Eliminações
Débito

Consolidado

Crédito

Ativos correntes
Caixa

50.000

Estoques

20.000

70.000

70.000

40.000

40.000

15.000

30.000

30.000

6.000

55.000

Ativos não correntes
Imóveis
Investimentos

50.000

50.000

14.870

21.130

50.000

0

Marcas e patentes

10.000

4.130

5.870

Goodwill negativo

19.000

19.000

0

50.000

88.000

152.000

12.000

52.000

Total

100.000

Financiamentos

90.000

190.000

40.000

40.000

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

100.000
12.000

152.000

Um aspecto importante a ser observado no balanço acima é que a redução do
goodwill negativo dos ativos não correntes os deixou registrados por valor menor que o
custo de aquisição e também menor que o valor de mercado. Nesse ponto existe uma
contradição com as regras gerais dos US-GAAP, de apresentar nas demonstrações
contábeis, sempre que possível, o valor econômico ou de mercado dos ativos e passivos. O
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quadro a seguir apresenta as fichas de lançamento contábil com as respectivas
justificativas.

Quadro 4.28 – Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese III
S
1

2

Conta Débito (D) ou Crédito (C)
D – Estoques

15.000

D – Imóveis

6.000

D – Marcas e patentes

10.000

C – Goodwill negativo

19.000

C – Financiamentos

12.000

D – Goodwill negativo

19.000

C – Imóveis

14.870

C – Marcas e patentes
3

Valor

Histórico
Alocação da diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil dos ativos
líquidos adquiridos, aos respectivos itens e
reconhecimento do goodwill negativo.

Redução dos ativos não correntes pela
alocação do goodwill negativo

4.130

D – Capital

50.000 Eliminação do saldo de investimento com o

C – Investimento

50.000 patrimônio líquido da investida.

4.6.4 Hipótese IV

Valor pago $ 20.000 < Valor de mercado $ 69.000 < Valor contábil $50.000
Quadro 4.29 – Cálculo do goodwill negativo
(-)

Valor pago

$ 20.000

Valor de mercado dos ativos líquidos

($ 69.000)

($ 49.000)

Neste caso, o goodwill negativo será suficiente para zerar todos os ativos não
correntes.
Quadro 4.30 – Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese IV
D – Investimentos

$ 20.000

C – Caixa

$ 20.000

Quadro 4.31 – Comparação entre o valor pago e o valor patrimonial
da participação – Hipótese IV
(-)

Valor pago

$ 20.000

Valor patrimonial da participação

$ 50.000

Diferença

($ 30.000)
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Nesta hipótese, o valor pago é menor que o valor contábil dos ativos líquidos
adquiridos e também menor que o valor de mercado dos mesmos, evidenciando a
existência de goodwill negativo de $ 49.000, sendo que $ 19.000 representam a diferença
entre valor contábil e valor de mercado dos ativos líquidos adquiridos e $ 30.000
correspondentes à diferença entre o valor pago e o valor contábil dos ativos líquidos
adquiridos. Pelas normas dos US-GAAP, na elaboração das demonstrações consolidadas,
primeiro aloca-se o valor de mercado aos ativos adquiridos e, na seqüência, reduz-se o
goodwill negativo dos ativos não correntes, até zerá-los, e o saldo remanescente do
goodwill negativo será registrado como ganho extraordinário, no resultado do período em
que for finalizado o registro da operação de business combinations. O Quadro 4.32
apresenta, de forma dedutiva, a sistemática de alocação.
Quadro 4.32 − Alocação do valor pago – Hipótese IV
Valor pago

$ 20.000

(-)

Valor patrimonial da participação

$ 50.000

(=)

Diferença

($ 30,000)

(+)

Alocação aos ativos e passivos

$ 19.000

(=)

Goodwill negativo

($ 49.000)

Como descrito acima, o valor do negativo será deduzido dos ativos não correntes
até zerá-los, e o saldo remanescente reconhecido como receita extraordinária, conforme
evidencia o Quadro 4.33:
Quadro 4.33 − Demonstrativo de alocação do goodwill negativo – Hipótese IV
Itens
A. Valor de mercado ou justo
B. Goodwill negativo a ser reduzido
Saldo remanescente

Marcas e
patentes

Imóveis

Goodwill
negativo

36.000

10.000

(49.000)

(36.000)

(10.000)

46.000

0

0

3.000

O saldo remanescente de $ 3.000 será registrado como ganho extraordinário,
período em que for finalizada a operação de business combinations.
O Quadro 4.34 a seguir apresenta o balanço patrimonial com as devidas alocações e
eliminações.
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Quadro 4.34 – Balanços individuais e consolidado imediatamente após o registro da
operação – Hipótese IV
Contas

Investidora

Investida

Aglutinado

Eliminações
Débito

Crédito

Consolidado
US-GAAP

Ativos correntes
Caixa

80.000

Estoques

20.000

100.000

100.000

40.000

40.000

15.000

30.000

30.000

6.000

55.000

Ativos não correntes
Imóveis
Investimentos

20.000

20.000

36.000

0

20.000

Marcas e patentes

10.000

10.000

Goodwill negativo

49.000

49.000

80.000

115.000

155.000

12.000

52.000

Total

100.000

Financiamentos

90.000

190.000

40.000

40.000

0

Patrimônio Líquido(*)

100.000

50.000

150.000

50.000

3.000

103.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

12.000

155.000

(*) O Patrimônio Líquido é composto por $ 100.000 de capital preexistente e $ 3.000 de resultado
extraordinário reconhecido pela operação.

Para facilitar o entendimento, o Quadro 4.35 apresenta as fichas dos lançamentos de
consolidação.
Quadro 4.35 – Ficha dos lançamentos de consolidação – Hipótese IV
S
1

2

Conta Débito (D) / Crédito (C)

Valor

Histórico

D – Estoques

15.000 Alocação da diferença entre o valor de mercado e

D – Imóveis

6.000 o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos aos

D – Marcas e patentes

10.000 respectivos itens e reconhecimento da parcela do

C – Goodwill negativo

19.000 goodwill referente à mais valia dos ativos, não

C – Financiamentos

12.000 pagos.

D – Goodwill negativo

49.000 Redução dos ativos não correntes pela alocação

C – Imóveis

36.000 do goodwill negativo aos ativos não correntes e

C – Marcas e patentes

10.000 reconhecimento do ganho extraordinário pela

C – Ganho extraordinário

3.000 sobra de goodwill negativo após o zeramento dos
ativos não correntes.

3

D – Capital

50.000 Eliminação do saldo de investimento com o

C – Investimento

20.000 patrimônio líquido da investida e reconhecimento

C – Goodwill negativo

30.000 da parcela do goodwill negativo, referente à
diferença entre o valor contábil líquido dos ativos
adquiridos e o valor pago.
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Nessa situação, o saldo contábil dos ativos não circulantes, imóveis e marcas e
patentes, apesar de terem valor de mercado respectivamente de $ 36.000 e $ 10.000,
aparecem zerados no balanço consolidado. Esse procedimento diverge dos conceitos gerais
dos US-GAAP, visto que o balanço não reflete a situação econômica da empresa, pois se o
valor de mercado está apurado corretamente, por que não reconhecer o ganho na aquisição
pelo valor total do goodwill negativo?

5 COMPARAÇÃO ENTRE OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DOS ESTADOS
UNIDOS (US-GAAP) E DO BRASIL (BR-GAAP)

Neste capítulo, serão analisadas as similaridades e diferenças dos tratamentos
contábil e de consolidação aplicáveis às operações de business combinations, entre as
normas norte-americanas e brasileiras.

5.1 Considerações iniciais

Nos Estados Unidos, existem normas específicas para cada assunto relacionado aos
investimentos permanentes em outras companhias, que são assim tratados:
•

o FAS 141 determina o tratamento contábil a ser utilizado nas operações de
business combinations;

•

o FAS 142 define os critérios de avaliação dos intangíveis, incluindo o
goodwill e outros intangíveis oriundos das operações de business
combinations;

•

o APB 18 trata do método de equivalência patrimonial; e

•

os ARB 51 e FAS 94 estabelecem os procedimentos a serem adotados na
elaboração das demonstrações contábeis consolidadas.

No Brasil, apesar de não existir um amplo conjunto de normas específicas, a
Comissão de Valores Mobiliários estabeleceu, através das Instruções CVM ns. 247/96 e
319/99, a primeira alterada pela Instrução CVM n. 285/98, e a segunda pelas Instruções
CVM n. 320/1999 e 349/2001, os procedimentos contábeis para o registro dos
investimentos relevantes em outras companhias, provenientes das operações de fusão,
cisão e incorporação, os critérios de avaliação dos investimentos, de amortização do ágio
ou deságio e os procedimentos para consolidação, integral ou proporcional, das
demonstrações contábeis.
Mesmo com o reduzido número de normas relacionadas ao assunto, pode-se afirmar
que o Brasil tem avançado bastante em relação à consolidação, com a obrigatoriedade da
consolidação proporcional para as controladas em conjunto e, mais recentemente, com
necessidade de consolidar as empresas de propósitos específicos (EPE), com dependência
econômica de sociedade anônima, em virtude da Instrução CVM n. 408/2004, ainda em
fase de implantação.
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No entanto, pode-se dizer que o Brasil ainda está atrasado em relação à
contabilização e avaliação das operações de business combinations, especialmente nos
critérios de amortização dos ágios e deságios.
5.2 Definições
O Quadro 5.1 compara os termos utilizados para a definição dos principais itens
relacionados aos investimentos permanentes em outras entidades e às operações de
business combinations, nos Estados Unidos e no Brasil, e dele podemos concluir que são
ambos bastante semelhantes.
Quadro 5.1 − Comparação dos termos utilizados, relacionados a investimentos
permanentes e business combinations
Brasil

EUA

Significado Comparativo

Investidora

Parent

Sociedade que possui participação societária em outras companhias

Investida

Investee

Sociedade que recebe investimento da investidora

Controladora

Parent

Termos com o mesmo conceito nos dois países: companhia que
possui os direitos de voto em outra companhia suficientes para
manter o controle gerencial e operacional ou eleger a maioria dos
dirigentes da investida

Controlada

Sudsidiary

Termos com conceitos semelhantes, sendo que no Brasil está mais
bem definida a questão das controladas em conjunto

Coligadas

Investee
Affiliate

Ágio

Goodwill

Para as demonstrações consolidadas o conceito é muito semelhante
e corresponde ao excesso de valor pago sobre o valor de mercado
dos ativos adquiridos

Deságio

Negative
Goodwill

Em relação às demonstrações contábeis consolidadas, nos dois
países corresponde ao excesso de valor de mercado atribuído aos
ativos adquiridos em relação ao custo de aquisição, mas, no Brasil,
quando o valor de mercado for maior que o valor contábil e o custo
de aquisição menor que os dois, será considerado deságio apenas a
diferença entre o custo de aquisição e o valor contábil

Valor de mercado

Fair value

Valor pelo qual o ativo poderia ser vendido individualmente no
mercado

de Équite method

Nos Estados Unidos, é aplicado o percentual de participação no
capital da investida sobre os resultados apurados pela mesma em
cada período.
No Brasil, é aplicado o percentual de participação no capital da
investida sobre o Patrimônio Líquido da mesma no final de cada
período
Método utilizado para a contabilização das operações de business
combinations, nos Estados Unidos. No Brasil, não existe nada
correspondente

Método
Equivalência
Patrimonial

Purchase
Method

ou Em ambos os países corresponde à participação relevante, mas
insuficiente para a obtenção de controle

Na seqüência, são detalhados os principais termos.
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5.2.1 Controladora

O termo usado nos US-GAAP é parent company, que se trata de uma companhia
que possui os direitos de voto em outra companhia suficientes para manter o controle
gerencial e operacional ou eleger a maioria dos dirigentes da investida.
No Brasil, utilizando-se o inverso do termo controlada, pode-se dizer que o
conceito é exatamente o mesmo usado nos Estados Unidos.

5.2.2 Controlada

O termo usado nos US-GAAP é subsidiary, que se trata das investidas em que a
investidora possui a maioria das ações com direito a voto.
No Brasil, o conceito é muito semelhante, apenas com a inovação relacionada ao
controle compartilhado. Assim, é considerada controlada a sociedade na qual a investidora,
direta ou indiretamente, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo
permanente, a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger ou destituir a
maioria dos administradores. Também são considerados controlados as filiais, agências,
sucursais, dependências ou escritório de representação no exterior, sempre que os
respectivos ativos e passivos não estejam incluídos na contabilidade da investidora, por
força de normatização específica. E, por último, é considerada controlada em conjunto a
sociedade na qual os direitos permanentes de sócio estejam sob controle comum ou sejam
exercidos mediante a existência de acordo de votos, independentemente do seu percentual
de participação no capital votante.

5.2.3 Coligada

Nos Estados Unidos, é usado o termo investee ou affiliate, que se trata do
relacionamento societário entre duas companhias, em que a entidade investidora possui
uma substancial participação na investida, sem controlá-la. No entanto, para efeito de
aplicação do método de equivalência patrimonial, o aspecto mais importante é saber se a
investidora tem ou não influência na administração da investida, o que é presumido que
aconteça para as participações acima de 20% do capital votante.
No Brasil, são consideradas coligadas as sociedades quando uma participa com
10% ou mais do capital social da outra, sem controlá-la. São consideradas equiparadas a
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coligadas as sociedades quando uma participa direta ou indiretamente com 10% ou mais
do capital votante da outra, sem controlá-la, independentemente do percentual da
participação no capital total. Essa perspectiva é confirmada por Yamamoto:
O conceito de coligada também é diferente no Brasil, sendo admitida a
participação de 20% sobre o total do capital social, sem discriminação
especifica de direito a voto ou não, entendendo-se que uma empresa
possa ser considerada coligada quando o investidor possuir 20% de suas
ações preferenciais. (YAMAMOTO, 1996, p. 82)

5.2.4 Método de equivalência patrimonial

Nos Estados Unidos, é utilizado o termo equity method que, segundo a APB 18
deve ser aplicado quando os direitos de votos dão direito à investidora exercer influência
significativa nas políticas operacionais e financeiras da investida, o que é presumido que
ocorra para as participações acima de 20% do capital votante.
No Brasil, é usado nos investimentos relevantes em coligadas e controladas,
aplicando-se o percentual de participação no capital sobre o patrimônio líquido da
investida.
Existem algumas diferenças importantes: a primeira é que o conceito de relevância
é aplicado apenas no Brasil, e a segunda se relaciona com a forma de aplicação − nos
Estados Unidos, é aplicado o percentual de participação sobre o resultado e, no Brasil,
sobre o patrimônio líquido. Por último, nos Estados Unidos, é sempre avaliada a influência
na administração em relação ao capital votante, enquanto que no Brasil é levada em
consideração a participação no capital total.

5.2.5 Goodwill

As normas dos US-GAAP definem como sendo o excesso de valor pago em relação
ao valor de mercado atribuído aos ativos líquidos adquiridos, inclusive os intangíveis.
Para as normas brasileiras, a denominação é ágio, e corresponde à diferença entre o
valor de aquisição e o custo contábil do investimento adquirido. No entanto, quando se
amplia o conceito para as demonstrações contábeis consolidadas, podemos verificar que o
conceito das normas brasileiras é muito próximo dos conceitos definidos pelas normas
norte-americanas. Uma vez que, nas demonstrações contábeis consolidadas, os valores
pagos como diferença de valor de mercado dos ativos são todos alocados aos respectivos
ativos, permanecendo como ágio apenas (i) o valor pago como expectativa de rentabilidade
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futura, (ii) direito de exploração, concessão ou permissão delegadas pelo Poder Público e
(iii) fundo de comércio, este último na prática não existe. Portanto, o conceito efetivo de
ágio para as demonstrações contábeis consolidadas é a diferença entre o valor pago e o
valor de mercado dos ativos líquidos adquiridos.
Como a comparação só é possível nas demonstrações consolidadas, pode-se
concluir que o conceito definido pelas normas brasileiras é muito semelhante ao dos USGAAP, diferenciando-se apenas em relação à alocação de custos aos ativos intangíveis não
registrados na entidade adquirida, que no Brasil não são alocados, e, nos Estados Unidos,
sim.

5.2.6 Fundamentação econômica do goodwill

Nos Estados Unidos, a questão de fundamentação não é tão importante quanto no
Brasil, mas em geral o goodwill é fundamentado na rentabilidade futura.
No

Brasil,

considerando

apenas

as

informações

consolidadas,

portando

desconsiderando o ágio com fundamentação em diferencial de valor de mercado dos ativos
adquiridos, basicamente subsiste como fundamentação econômica do ágio a rentabilidade
futura, logo a mesma utilizada nos Estados Unidos. Com relação ao ágio pago com
fundamentação em direito de exploração, concessão ou permissão delegadas pelo Poder
Público, na essência trata-se de um contrato com prazo definido, e não de goodwill, logo
não comparável com o ativo intangível originário das operações de business combinations.

5.2.7 Critério de amortização do goodwill

Assim como nos itens anteriores, tratar-se-á das informações consolidadas, portanto
considerando, em relação ao Brasil, apenas o ágio fundamentado em rentabilidade futura.
Pelas normas norte-americanas, desde a emissão do FAS 141, em junho de 2001, o
goodwill deixou de ser amortizável e passou a ser submetido ao teste de impairment
anualmente, para verificar se o conjunto de ativos permanecem com valor econômico que
justifique a manutenção do goodwill em valor integral. Esse conceito elimina a
determinação do prazo de amortização e, em algumas situações, pode torná-lo infinito.
Com este tratamento, as normas norte-americanas visam refletir nas demonstrações
contábeis uma aproximação do valor econômico das companhias, e torna-se cada vez mais
distante do conservadorismo tradicional.
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No Brasil, a Instrução CVM n. 247/96 determina que o ágio deva ser amortizado no
prazo, extensão e proporção dos resultados projetados para a sua fundamentação, mas não
permite a amortização em prazo superior a dez anos. Além disso, exige que os resultados
projetados para a fundamentação do ágio sejam objeto de verificação anual, a fim de que
sejam revisados os critérios utilizados para a amortização ou registrada a baixa integral do
ágio.
O conceito utilizado pelas normas brasileiras está claramente mais apegado ao
conservadorismo tradicional, primeiro porque limita o prazo de amortização, e depois
porque exige a revisão do fluxo de resultados futuros, apenas para certificar-se de que a
amortização não é insuficiente, e nunca para determinar o valor da mesma.
Os conceitos utilizados nos US-GAAP tendem a apresentar o valor contábil das
companhias mais próximo do seu valor econômico, logo uma informação mais útil para o
usuário da informação contábil do que a prestada pelas empresas brasileiras. Ora, se a
empresa pagou o goodwill/ágio por um determinado negócio e o mesmo continua com
valor de mercado equivalente ao da data de aquisição, não faz sentido amortizar, pois não
ocorreu nenhum desgaste.
Nesse sentido, entende-se que os órgãos responsáveis pelas definições contábeis, no
Brasil, deveriam fazer um trabalho de aproximação das normas contábeis brasileiras às
norte-americanas.

5.2.8 Teste de impairment do goodwill

Os US-GAAP determinam teste de impairment no mínimo anual, para verificar se
houve perda econômica ou não do valor econômico da entidade ou da unidade de negócio
onde foi alocado o goodwill; caso o valor econômico da unidade de negócio ou da entidade
seja inferior ao valor contábil, será reconhecida a perda. Portanto, a amortização está
condicionada à perda do valor econômico, sem definição de prazo.
No Brasil, não existe definição semelhante, apesar de a Comissão de Valores
Mobiliários determinar a revisão periódica da projeção de resultado que justificou o
pagamento do ágio; este teste está muito ligado ao conservadorismo e objetiva validar se a
amortização foi suficiente ou não, e nunca determinar o seu valor.
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5.2.9 Goodwill negativo
As normas dos US-GAAP o definem como sendo o excesso de valor de mercado
atribuído aos ativos líquidos adquiridos, inclusive os ativos intangíveis, em relação valor
pago. No entanto, nos Estados Unidos, de fato o goodwill negativo não subsiste após o
período de concretização da operação de business combinations, uma vez que o excesso de
valor de mercado dos ativos adquiridos, em relação ao valor de aquisição, será
contabilizado como redução dos ativos não correntes, como definido no item 4.3.4.2, e, na
hipótese de subsistir algum valor após serem zerados aqueles ativos, ele será contabilizado
como ganho extraordinário, e logo não haverá registro do goodwill negativo.
No Brasil, a Instrução CVM n. 247/96 utiliza o termo “deságio na aquisição ou na
subscrição” que representa, nas demonstrações contábeis consolidadas, a diferença para
menos entre o custo de aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos líquidos
adquiridos. Essa interpretação considera a determinação da referida instrução de que, nas
demonstrações consolidadas, os valores pagos a maior ou a menor, em função dos preços
de mercado dos ativos líquidos da entidade adquirida, devam ser alocados aos respectivos
ativos.
Nesse caso, o conceito aplicado pelas normas brasileiras é o mesmo utilizado pelas
normas norte-americanas, ou seja, excesso de valor de mercado dos ativos líquidos
adquiridos em relação ao valor de aquisição. O que efetivamente é muito diferente é a
forma de contabilização, pois, no Brasil, registra-se como resultado de exercícios futuros e,
nos Estados Unidos, baixam-se os ativos não correntes, e o saldo remanescente registra-se
de imediato no resultado.
O procedimento norte-americano, especificamente o relacionado à baixa dos ativos
não correntes, foge um pouco da tendência geral de apresentar nas demonstrações
contábeis o valor econômico das companhias, pois se existe um ativo real com valor de
mercado bem definido, não faz sentido reduzi-lo a zero apenas porque a entidade
adquirente conseguiu comprar o conjunto de bens por um valor menor que o de mercado.
Portanto, neste caso, a norma brasileira é mais adequada. Na seqüência, apresentamos um
resumo dos procedimentos aplicados para ágio, deságio, goodwill e goodwill negativo.
5.2.10 Análise comparativa de goodwill (ágio) e goodwill negativo(deságio)

A seguir são apresentados comparativos para facilitar o entendimento desses itens.
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Quadro 5.2 – Comparação do goodwill (ágio) e goodwill negativo(deságio), nos
Estados Unidos e no Brasil, considerando as demonstrações consolidadas
Estados Unidos

Brasil – Instrução CVM n. 247

Goodwill
(ágio)

Excesso de valor pago sobre o valor de Excesso de valor pago sobre o valor de mercado
mercado (fair value) dos ativos líquidos dos ativos líquidos adquiridos
adquiridos

Fundamento
econômico

Expectativa de lucros futuros

1. Expectativa de lucro futuro, em raríssimas
situações fundo de comércio
2. Direito de exploração, concessão
permissões delegadas pelo Poder Público

ou

Critério
de Submetido anualmente ao teste de De acordo com a projeção dos lucros, limitado a
Amortização impairment, mas não sujeito a prazo dez anos. Nos casos de concessão, de acordo
definido para amortização
com prazo contratual ou estimativa de uso
Goodwill
negativo
(deságio)

Excesso de valor de mercado (fair value) Excesso de valor de mercado dos ativos
dos ativos adquiridos sobre o valor pago. adquiridos sobre o valor pago, exceto quando o
valor de mercado dos ativos adquiridos for maior
que o valor contábil dos mesmos. Nessa situação,
será excesso de valor contábil sobre o valor pago.

Fundamento
econômico

Expectativa de prejuízos futuros

Expectativa de prejuízos futuros

Critério
de No momento da contabilização da 1. Fundamentados na expectativa de prejuízos
amortização
operação de business combinations, pela futuros no prazo, extensão e proporção dos
redução dos ativos não correntes ou pelo resultados projetados em sua fundamentação
reconhecimento do ganho extraordinário.
2. Sem fundamentação econômica, o que, na
prática, raramente existe, só poderá ser
amortizado quando da alienação ou perecimento
do investimento

É importante observar que o comparativo acima considera apenas as informações
consolidadas e que o conceito de ágio ou deságio, no Brasil, por diferença entre o valor
pago pelo investimento e o valor de equivalência patrimonial, é aplicado apenas no balanço
individual da empresa adquirente, e logo não é passível de comparação com a regra norteamericana, que trata apenas das informações consolidadas.
Admitindo-se que o conceito de ágio, no balanço consolidado, é igual ao conceito
aplicado pelas normas norte-americanas porque a Instrução CVM n. 247/96 determina que,
na consolidação, a parcela do ágio paga com fundamento econômico de diferença de valor
de mercado dos ativos e passivos adquiridos será alocado aos respectivos ativos ou
passivos, portanto remanesce na consolidação a diferença entre o valor pago e o valor de
mercado dos ativos adquiridos, que é exatamente o conceito das normas norte-americanas.
Na doutrina nacional, encontram-se afirmações de que o conceito de ágio é
diferente do de goodwill, porque este corresponde à diferença positiva entre o valor pago e
o valor de mercado dos ativos adquiridos, e aquele à diferença positiva entre o valor pago e
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valor contábil dos ativos adquiridos. Na nossa avaliação, esse entendimento não está
correto, pois compara os critérios dos US-GAAP, utilizados na elaboração das
demonstrações contábeis consolidadas, com os das normas brasileiras utilizados para a
elaboração das demonstrações individuais.

5.3 Forma de contabilização

Este item compara os métodos e formas de contabilização das operações de
business combinations.

5.3.1 Métodos utilizados

Nos Estados Unidos, a partir de junho de 2001, é obrigatória a utilização do
purchase method para a contabilização de todas as operações de business combinations.
Essa determinação foi instituída pelo SFAS 141, parágrafo 13. Por esse método, os ativos e
passivos da empresa adquirida são registrados a valor de mercado ou valor justo, e a
diferença entre o valor pago e esse, se positivo, será registrado como goodwill e, se
negativo, será reduzido dos ativos não monetários e, caso ainda persista algum valor após
zerar esses ativos, será registrado como ganho extraordinário.
No Brasil, apesar de não existir um método específico para a contabilização das
operações de business combinations, a Instrução CVM n. 247/96, em relação às
demonstrações consolidadas, define tratamento semelhante aos dos US-GAAP, exceto
quanto ao goodwill negativo que, por essa Instrução, terá que ser amortizado de acordo
com a projeção dos resultados negativos que o fundamentou.

5.3.2 Comparação dos métodos utilizados

O SFAS 141 traz uma gama enorme de detalhes, definindo desde a identificação da
entidade adquirida, determinação e alocação dos custos de aquisição, identificação dos
ativos intangíveis não contabilizados na entidade adquirida, contingências preexistentes ou
assumidas, determinações de como apurar o valor do goodwill e, por último, remete para o
SFAS 142, no qual são definidos os critérios de amortização ou não dos ativos intangíveis,
inclusive o goodwill.
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A Instrução CVM n. 247/96, conceitualmente, traz boa definição, mas bem menos
detalhada que o SFAS 141. O fato de as normas brasileiras serem menos detalhadas
permite que, na prática, surjam interpretações diferentes, o que, em algumas situações,
satisfaz as necessidades individuais e fiscais de cada entidade. Um exemplo específico foi
citado no item 3.3.4, no qual praticamente todas as empresas pesquisadas justificaram
100% dos ágios na aquisição de investimentos por rentabilidade futura, aparentemente por
conveniência fiscal.
Nesse caso, talvez fosse importante às entidades brasileiras responsáveis pela
normatização contábil iniciar um trabalho de aperfeiçoamento ou aproximação das normas
norte-americanas.

5.4 Consolidação

Nos Estados Unidos, os US-GAAP dão maior ênfase às demonstrações
consolidadas, tornando claro que as informações principais são as consolidadas, mas
permitindo que as informações individuais da entidade controladora sejam divulgadas em
conjunto com as consolidadas, através de uma coluna adicional.
Em regra geral, as normas dos dois países reconhecem a superioridade informativa
das demonstrações contábeis consolidadas em relação às demonstrações contábeis
individuais da entidade controladora.
No Brasil, a Instrução CVM n. 247/96 determina a preparação e divulgação de
demonstrações contábeis consolidadas para todas as companhias abertas que possuírem
investimento em sociedades controladas, incluindo as sociedades controladas em conjunto
e as sociedades de comando de grupo de sociedades que inclua companhia aberta. O artigo
36 da referida Instrução define que as demonstrações contábeis consolidadas, assim como
as notas explicativas, integram as demonstrações contábeis da companhia aberta
investidora.

5.4.1 Situações em que é devida a consolidação

Pelos US-GAAP, estão sujeitos à consolidação todos os investimento em que a
companhia controladora seja detentora de mais que 50% das ações com direito a voto. Os
parágrafos 2 e 3 da ARB-51, com a redação dada pelo parágrafo 13 do FAS-94, definem
que as condições para manter o controle são a propriedade, direta ou indiretamente, de
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mais de 50% das ações com direito a voto. Essa condição é essencial para consolidação,
mas são admitidas duas exceções:
•

quando o controle for temporário – a controladora tem intenção firme de
vender em um futuro próximo;

•

quando existirem dúvidas sobre a capacidade de continuação da investida –
por exemplo, a investida estar passando por reestruturação legal, falência ou
operando sob restrições externas, controles ou imposições governamentais
que gerem dúvidas sobre a capacidade de continuação.

No Brasil, a Instrução CVM n. 247/96 exige a consolidação para todas as
companhias abertas com investimentos em controladas, independentemente da relevância
do investimento em relação ao patrimônio líquido da controladora, mas também admite
duas exceções:
•

quando a venda por parte da investidora, em futuro próximo, tenha efetiva e
clara evidência de realização, devidamente formalizada;

•

quando existirem efetivas e claras evidências da perda de continuidade e cujo
patrimônio seja avaliado, ou não, a valores de liquidação.

Como pode ser observado, as definições são muito semelhantes, mas a Instrução
CVM n. 247 criou a obrigatoriedade da consolidação proporcional para os investimentos
cujo controle é compartilhado e, nesse item, distanciou-se das normas norte-americanas, no
entanto, para melhor.
5.4.2 Procedimentos de consolidação
Os procedimentos de consolidação nos dois países são muito semelhantes, exceto
quanto à eliminação dos prejuízos decorrentes das operações intercompanhias, para os
quais os US-GAAP permitem sua eliminação, e as normas brasileiras não.
Nos próximos itens, apresentar-se-ão as principais definições das referidas normas
e sua análise comparativa.
5.4.2.1 Transação entre as companhias
As normas dos dois países determinam que sejam consideradas apenas as operações
realizadas com terceiros, e portanto todas as transações entre as companhias que façam
parte do consolidado deverão ser eliminadas.
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5.4.2.2 Saldos de ativos e passivos

As normas dos dois países determinam que sejam excluídos os saldos de quaisquer
contas ativas e passivas decorrentes de transações entre as sociedades incluídas na
consolidação.

5.4.2.3 Lucros não realizados das operações entre as companhias

Tanto as normas norte-americanas quanto as brasileiras determinam que seja
eliminado na consolidação o lucro não realizado que esteja incluído no resultado ou no
patrimônio líquido da controladora e correspondido por a um ativo no balanço patrimonial
da controlada.

5.4.2.4 Prejuízos não realizados das operações entre as companhias

Neste item reside a grande diferença entre os procedimentos das normas brasileiras
e as dos US-GAAP.
As normas norte-americanas determinam tratamento isonômico ao lucro das
operações entre as companhias do grupo, ou seja, permite a eliminação do prejuízo não
realizado no cálculo de equivalência patrimonial e na consolidação.
No Brasil, o parágrafo 2º do artigo 9° da Instrução CVM n. 247/96 determina que
os prejuízos decorrentes de transações com a investidora, coligadas e controladas não
devem ser eliminados no cálculo da equivalência patrimonial e, conseqüentemente,
também não na consolidação.
Apesar do conceito da norma brasileira estar fundamentado no princípio do
conservadorismo, em nossa avaliação, trata-se de um conservadorismo exagerado, uma vez
que foge do conceito de consolidado, que é de considerar a entidade consolidada como
uma entidade economicamente independente e única. Portanto, as operações na mesma
entidade jamais poderiam ser objeto de reconhecimento de perda.
Na hipótese de existir um ativo superavaliado, o mesmo deveria ser objeto de
provisão, mas independentemente da ocorrência de operações entre as companhias que
façam parte do consolidado.
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Portanto, avalia-se que, neste caso, as normas norte-americanas estão mais
condizentes com a realidade dos negócios.
5.4.2.5 Tributos incidentes sobre as operações entre as companhias
As normas dos dois países estabelecem a mesma forma de tratamento e determinam
que sejam eliminados do resultado os encargos de tributos correspondentes ao lucro não
realizado, apresentando-os no ativo circulante ou realizável a longo prazo − tributos
diferidos, no balanço patrimonial consolidado.
5.4.2.6 Compensação de ativos com passivos
As normas dos dois países determinam que não poderá ser efetuada a compensação
de quaisquer ativos ou passivos pela dedução de outros passivos ou ativos, a não ser que
exista um direito de compensação e ela represente a expectativa quanto à realização do
ativo e à liquidação do passivo.
5.4.2.7 Demonstrações contábeis com datas de encerramentos diferentes
As normas dos dois países considerados exigem que as datas de encerramento das
demonstrações contábeis das entidades controladas sejam coincidentes com a data de
elaboração das demonstrações consolidadas, mas ambas aceitam uma pequena defasagem
entre as datas, no entanto, exigem que sejam consistentes entre os diversos períodos.
Os US-GAAP aceitam uma defasagem de até 90 dias, no Brasil a Instrução CVM
247/96 admite uma defasagem máxima de até 60 dias.
A Instrução CVM n. 247/96 exige também que o período de abrangência das
demonstrações

contábeis

das

investidas

sejam

idênticos

ao

da

investidora,

independentemente das respectivas datas de encerramento, mas admite a utilização de
períodos não idênticos, nos casos em que esse fato representar melhoria na qualidade da
informação produzida, sendo a mudança evidenciada em nota explicativa. Os US-GAAP
não trazem essa exigência.
5.4.2.8 Uniformidade de critérios
O artigo 11, item I da Instrução CVM n. 247/96 determina a eliminação dos efeitos
decorrentes da diversidade de critérios contábeis, em especial se referindo a investimentos
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no exterior. Os US-GAAP exigem a uniformidade nas práticas contábeis entre a
investidora e as investidas. Neste caso, também, as exigências são semelhantes.

5.4.2.9 Participação dos acionistas não controladores

Pelas normas norte-americanas, a participação dos acionistas não controladores
deve ser apresentada de forma destacada, mas não havendo porém determinação de onde
deve ser classificada, podendo ser no passivo, no patrimônio líquido ou internamente, em
um dos dois grupos.
Pelas normas brasileiras, a participação dos acionistas não controladores no
patrimônio líquido das sociedades controladas deve ser destacada em grupo isolado, no
balanço patrimonial consolidado, imediatamente antes do patrimônio líquido.
Em relação à participação dos acionistas não controladores no lucro líquido ou
prejuízo do exercício das controladas, deve ser destacada e apresentada, respectivamente,
como dedução ou adição ao lucro líquido ou prejuízo consolidado, na penúltima linha da
demonstração do resultado consolidado.

5.4.2.10 Elaboração da demonstração do resultado

Tanto os US-GAAP quanto as normas brasileiras determinam que, para elaborar a
demonstração consolidada do resultado do exercício, a investidora deverá:
•

incluir os resultados de sociedade controlada, adquirida ou vendida no
transcorrer do exercício social, tomando por base a data do respectivo registro
ou baixa nos seus investimentos permanentes; e

•

excluir todas as receitas e despesas decorrentes de negócios entre a
investidora e as sociedades controladas, bem como entre estas.

5.4.2.11 Provisão para perda de investimento em controladas

A Instrução CVM n. 247/96 determina que a parcela correspondente à provisão
para perdas constituída na investidora deve ser deduzida do saldo da conta da controlada
que tenha dado origem à constituição da provisão, ou apresentada como passivo exigível,
quando representar expectativa de conversão em exigibilidade.
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5.4.2.12 Passivo a descoberto

Na aplicação do método de equivalência patrimonial, a investidora reconhecerá os
prejuízos incorridos pela investida, até o limite do saldo da conta de investimento, mas
pode ocorrer que o prejuízo da investida seja muito elevado e torne o patrimônio da
investida negativo, situação denominada de passivo a descoberto. Nesse caso, terá que ser
avaliado o nível de responsabilidade do acionista controlador sobre a parcela do passivo a
descoberto.
Os US-GAAP não tratam diretamente desse assunto, mas reconhecem que a
responsabilidade deve ser assumida pelo acionista controlador.
No Brasil, deve ser constituída provisão para perdas, quando existir
responsabilidade formal ou operacional para cobertura de passivo a descoberto.

5.4.3 Evidenciação

Os US-GAAP exigem um número bem maior de informações em notas explicativas
que as normas brasileiras. As similaridades estão na exigência de divulgação de prática
contábil e de informações sobre controladas não incluídas na consolidação.
Especificamente sobre as operações de business combinations, os US-GAAP
trazem expressamente uma ampla exigência de divulgação, desde a justificativa para a
aquisição, até detalhes sobre o goodwill, inclusive os efeitos fiscais.
As normas brasileiras trazem apenas a exigência de que seja divulgado o efeito nos
elementos do patrimônio e o resultado consolidado das aquisições, no transcorrer do
período.
O Quadro 5.3 compara as exigências de divulgação das operações de business
combinations dos US-GAAP e das normas brasileiras.
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Quadro 5.3 – Comparação das exigências de divulgação das operações de business
combinations dos US-GAAP e das normas brasileiras
US – GAAP

Normas brasileiras – Instrução CVM n. 247

9

Nome, uma breve descrição da entidade 9
adquirida e o percentual de aquisição do capital
votante

Não citado

9

Justificativas para a aquisição e descrição dos 9
fatores que contribuíram para a formação do preço
de compra, especialmente os que resultaram no
reconhecimento do goodwill

Não exigido

9

Período em que os resultados das operações da 9
entidade adquirida serão incluídos no resultado da
entidade adquirente

Efeitos, nos elementos do patrimônio e
resultado consolidados, da aquisição de
sociedade controlada, no transcorrer do
exercício social;

9

Custo de aquisição da entidade adquirida, 9
quando aplicável, o número de ações e tipo de ações
emitidas para o pagamento e as bases para
determinação do valor

Não
publicado

exigido,

mas

usualmente

9

Balanço condensado da entidade adquirida, 9
levantado na data de aquisição

Não
publicado

exigido,

mas

usualmente

9

Contingências, opções ou compromissos 9
especificados no acordo de aquisição e o tratamento
contábil que será dado se surgir alguma outra
contingência

9

O montante de ativos adquiridos, referente à 9
pesquisa e desenvolvimento e o tratamento contábil
dado aos mesmos

mas

usualmente

9

Informação sobre variação
aquisição, quando houver

do

preço

Não exigido

Não
publicado

de 9

exigido,

Não exigido

Como pode ser observado pelo quadro acima, as exigências dos US-GAAP são bem
mais detalhadas, provavelmente pela existência de pronunciamento específico para o
assunto.

5.4.4 Exemplo

Utilizando-se os dados dos exemplos apresentados nos itens 3.6 e 4.6, transcritos a
seguir, analisa-se comparativamente cada uma das hipóteses, utilizando como base as
demonstrações contábeis segundo as normas brasileiras.
O Quadro 5.4 é exatamente igual aos Quadros 3.26 e 4.9, e mostra a situação
patrimonial das duas empresas, na data da operação, antes do registro da mesma.
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Quadro 5.4 – Balanço patrimonial antes do registro da operação
INVESTIDORA

INVESTIDA
Valores

Contas

Valor Contábil (VC)
20.000

20.000

Diferença
(VC-VM)
0

Estoques

40.000

55.000

15.000

Imóveis

30.000

36.000

6.000

10.000

10.000

90.000

121.000

31.000

40.000

52.000

12.000

Contábil (VC)
Caixa

100.000

Mercado (VM)

Marcas e patentes
Total

100.000

Financiamentos
Patrimônio líquido

100.000

50.000

69.000

19.000

Total

100.000

90.000

121.000

31.000

Assim como nos itens 3.6 e 4.7, no desenvolvimento do exemplo será mantido
constante o valor contábil do patrimônio líquido da investida ($ 50.000) e o valor de
mercado dos ativos líquidos ($ 69.000). Ocorrerão variações no valor de aquisição,
utilizando-se as mesmas hipóteses daqueles itens, a seguir reproduzidas.
Quadro 5.5 – Hipóteses a serem utilizadas como exemplos
•

Hipótese I

Valor pago $ 69.000

=

Valor de mercado

>

Valor contábil

•

Hipótese II

Valor pago $ 90.000

>

Valor de mercado

>

Valor contábil

•

Hipótese III

Valor pago $ 50.000

=

Valor contábil

<

Valor de mercado

•

Hipótese IV

Valor pago $ 20.000

<

Valor contábil

<

Valor de mercado

A estrutura deste exemplo é uma adaptação do modelo utilizado por El Hajj (1999,
p. 84) e Schmidt e Santos (2002, p. 78).
A seguir, a contabilização de cada uma das hipóteses descritas acima.
5.4.4.1 Hipótese I
Valor pago $ 69.000 = Valor de mercado $ 69.000 > Valor contábil $ 50.000
Nesta hipótese, em que o valor de aquisição é igual ao valor de mercado dos ativos
líquidos da entidade adquirida, a única diferença no balanço consolidado, preparado de
acordo com os US-GAAP e as normas brasileiras, se relaciona aos ativos intangíveis
existentes na empresa adquirida, que pela norma brasileira não é registrado separadamente
na empresa adquirente, mas, pelos US-GAAP, deve ser. O Quadro 5.6 mostra os balanços
individuais e consolidado, sendo este último apresentado de forma comparativa, normas
brasileiras versus US-GAAP.
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Quadro 5.6 – Balanços individuais e consolidado, após o registro da operação –
Hipótese I
Balanço consolidado na data de aquisição – em $
Brasil

Contas
Investidora
Caixa

Investida

31.000

Estoques
Investimentos

Eliminações
Aglutinado

20.000

51.000

40.000

40.000

Débito

Crédito

15.000

Consolidado
CVM

US-GAAP

51.000

51.000

55.000

55.000

50.000

50.000

50.000

0

0

Ágio – Valor de
mercado

9.000

9.000

9.000

0

0

Ágio – Fundo de
comércio

10.000

10.000

10.000

0

0

10.000

36.000

36.000

59.000

152.000

152.000

12.000

52.000

52.000

100.000

100.000

152.000

152.000

Marcas e patentes

0

0

0

Imóveis

0

30.000

30.000

6.000

100.000

90.000

190.000

21.000

40.000

40.000

100.000

50.000

150.000

50.000

100.000

90.000

190.000

50.000

Total
Financiamento
Patrimônio
Líquido
Total

12.000

Como pode ser observado, tanto pelos US-GAAP quanto pelas normas brasileiras,
no balanço consolidado, o ágio com fundamentação econômica na diferença do valor de
mercado dos ativos e passivos da empresa adquirida foi alocado aos respectivos bens, uma
vez que, para a entidade econômica consolidada, de fato houve uma compra de ativos e
passivos a valor de mercado, no entanto, pelas normas brasileiras, não foi reconhecido o
ativo intangível referente a marcas e patentes. Essa é uma das grandes diferenças entre as
normas brasileiras e americanas.
5.4.4.2 Hipótese II
Valor pago $ 90.000 > Valor de mercado $ 69.000 > Valor contábil $ 50.000
Quadro 5.7 – Cálculo do ágio e do goodwill no balanço consolidado – Hipótese II
CVM

(-)

Valor pago

$ 90.000

Valor de mercado

$ 69.000

US-GAAP

Ágio/goodwill – Rentabilidade futura

21.000

21.000

Ágio/goodwill – Fundo de comércio

10.000

0
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Mais uma vez, a única diferença está relacionada ao registro do ativo intangível,
referente a marcas e patentes, que pelas normas brasileiras não está previsto o
reconhecimento, portanto sendo registrado como ágio, com fundamentação econômica de
fundo de comércio e, pelo US-GAAP, já é registrado como ativo porque, para os USGAAP, o goodwill pertence aos ativos intangíveis, e logo não faz sentido o registro de
goodwill com fundamentação econômica em fundo de comércio.
Quadro 5.8 – Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese II
Lançamentos contábeis na empresa investidora

CVM

D – Investimentos

$ 50.000

D – Ágio – Valor de mercado de ativos e passivos

$ 9.000

D – Ágio – Rentabilidade futura

$ 21.000

D – Ágio – Fundo de comércio

$ 10.000

C – Caixa

$ 90.000

US-GAAP
$ 90.000

$ 90.000

Quadro 5.9 – Balanços individuais e consolidado, após o registro da operação –
Hipótese II
Balanço consolidado na data de aquisição – em $
Brasil

Contas

Eliminações

Investidora Investida Aglutinado Débito Crédito
Caixa

10.000

Estoques
Investimentos

Consolidado
CVM

US-GAAP

20.000

30.000

30.000

30.000

40.000

40.000 15.000

55.000

55.000

50.000

50.000

50.000

0

de

9.000

9.000

9.000

0

Ágio/goodwill
–
Rentabilidade futura

21.000

21.000

21.000

Ágio – Fundo de
comércio

10.000

10.000

10.000

Ágio –
mercado

Valor

Marcas e patentes

10.000

Imóveis

30.000
Total

100.000

Financiamento
Patrimônio Líquido
Total

21.000

90.000
40.000

30.000

6.000

36.000

36.000

190.000 21.000

59.000 152.000

152.000

40.000

12.000

52.000

52.000

100.000

50.000

150.000 50.000

100.000

100.000

100.000

90.000

190.000 50.000

12.000 152.000

152.000

Como pode ser observado no balanço acima, a diferença entre as normas brasileiras
e os US-GAAP é apenas de linha de apresentação, pois, considerando o ágio como
intangível, o que na essência não deixa de ser, teríamos os balanços exatamente iguais.
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5.4.4.3 Hipótese III
Valor pago $ 50.000 < Valor de Mercado $ 69.000 = Valor contábil $ 50.000

Quadro 5.10 – Cálculo do ágio e do goodwill no balanço consolidado – Hipótese III
CVM

(-)

Valor pago

$ 50.000

Valor de mercado

$ 69.000

Deságio/goodwill negativo – Prejuízos futuros

US-GAAP

0

(19.000)

Neste caso, pelas normas brasileiras, não existe ágio ou deságio, porque o valor
pago foi igual ao valor contábil. Pelas normas dos US-GAAP, existe o goodwill negativo
de $ 19.000, que será totalmente alocado aos ativos não correntes, conforme evidenciado a
seguir, na elaboração do balanço patrimonial.
Quadro 5.11 – Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese III
Lançamentos contábeis na empresa investidora

CVM

US_GAAP

D – Investimentos

$ 50.000

$ 50.000

C – Caixa

$ 50.000

$ 50.000

O Quadro 5.12 mostra os balanços individuais e consolidado, sendo este último
apresentado de forma comparativa, normas brasileiras versus US-GAAP.
Quadro 5.12 – Balanços individuais e consolidado, após o registro da operação –
Hipótese III
Balanço consolidado na data de aquisição – em $
Brasil

Contas
Investidora
Caixa

50.000

Estoques
Investimentos

Investida

Eliminações
Aglutinado

Débito

100.000

Financiamento

US-GAAP

70.000

70.000

70.000

40.000

40.000

40.000

55.000

0

0

0

5.870

50.000

50.000

Marcas e patentes

Total

CVM

20.000

50.000

Imóveis

Crédito

Consolidado

30.000

30.000

30.000

21.130

90.000

190.000

50.000 140.000

152.000

40.000

40.000

40.000

52.000

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

150.000

50.000

100.000

100.000

Total

100.000

90.000

190.000

50.000

140.000

152.000
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Pelas normas brasileiras, não existe ágio ou deságio, porque o valor pago foi igual
ao valor contábil dos ativos líquidos adquiridos, e os procedimentos previstos pela Lei n.
6.404/76 e pela Instrução CVM n. 247/96 estão restritos à alocação do ágio ou deságio
calculados pela diferença entre o valor pago e o valor contábil da entidade adquirida, não
existido previsão de alocação de excesso de valores de mercado dos ativos, quando não
existe ágio ou deságio.
Pelos US-GAAP, primeiro aloca-se o valor de mercado aos ativos adquiridos,
independente do valor pago, e posteriormente faz-se a redução dos ativos não correntes,
pela alocação do goodwill negativo.
Na essência, o balanço deveria ser igual pelas duas normas, mas como existe uma
diferença de mercado no passivo de $ 12.000, o ativo e o passivo ficaram acrescidos por
esse valor.
Importante observar que se a diferença de mercado fosse apenas nos ativos, os
saldos de ativos e passivos seriam exatamente os mesmos pelas duas normas. No entanto,
entre as linhas do balanço, de qualquer forma haveria bastante diferença.

Quadro 5.13 – Ficha dos lançamentos para conversão do balanço pelas normas
brasileiras em US-GAAP – Hipótese III
S
1

Conta Débito (D) ou Crédito (C)

Histórico

D – Estoques

15.000

D – Imóveis

C – Goodwill negativo

6.000 Alocação da diferença entre o valor de mercado e o
valor contábil dos ativos líquidos adquiridos, aos
10.000
respectivos itens e reconhecimento do goodwill
19.000 negativo

C – Financiamentos

12.000

D – Goodwill negativo

19.000

C – Imóveis

14.870

D – Marcas e patentes

2

Valor

C – Marcas e patentes

Redução dos ativos não correntes pela alocação do
goodwill negativo

4.130

5.4.4.4 Hipótese IV

Valor pago $ 20.000 < Valor de mercado $ 69.000 < Valor contábil $ 50.000
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Quadro 5.14 – Cálculo do deságio e do goodwill negativo, no balanço consolidado –
Hipótese IV
CVM
Valor pago

$ 20.000

(-)

Valor de mercado

$ 69.000

(-)

Valor contábil

$ 50.000

Deságio/goodwill negativo – prejuízos futuros

US-GAAP

(30.000)

(49.000)

Pelas normas brasileiras, nesta hipótese, surge a figura do deságio, que corresponde
à diferença entre o valor pago e o valor contábil da participação no patrimônio líquido da
investida, o qual será apresentado como resultado de exercícios futuros no balanço
consolidado, e amortizado de acordo com a projeção dos prejuízos que o fundamentou. Os
ativos e passivos adquiridos são mantidos pelos respectivos valores contábeis.
Pelos US-GAAP, primeiro será criado o goodwill negativo, composto por dois
valores: o primeiro pela diferença entre o valor de mercado dos ativos adquiridos e valor
contábil dos mesmos, e depois pela diferença entre o valor contábil e o valor pago. Logo
após a constituição, o goodwill negativo será reduzido dos ativos não correntes (conforme
definido no item 4.3.4.2), até o mesmo ser zerado, e o saldo remanescente será registrado
no resultado do período como ganho extraordinário.
Assim como nas hipóteses anteriores, primeiro serão apresentados os lançamentos
contábeis na empresa adquirente.

Quadro 5.15 – Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese IV
Lançamentos contábeis na empresa investidora

CVM

D – Investimentos

$ 50.000

C – Deságio

$ 30.000

C – Caixa

$ 20.000

US-GAAP
$ 20.000

$ 20.000

O Quadro 5.16 mostra os balanços individuais e consolidado, sendo este último
apresentado de forma comparativa, normas brasileiras versus US-GAAP.
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Quadro 5.16 – Balanços individuais e consolidado, após o registro da operação –
Hipótese IV
Brasil

Contas

Eliminações

Investidora Investida Aglutinado Débito
Caixa

80.000

Estoques
Investimentos
Deságio – expectativa
de prejuízos futuros

Crédito

Consolidado
CVM

US-GAAP

20.000

100.000

100.000

100.000

40.000

40.000

40.000

55.000

50.000

50.000

(30.000)

(30.000)

50.000

0

30.000

0

Marcas e patentes

0

Imóveis
Total

100.000

Financiamento

30.000

30.000

90.000

190.000

40.000

40.000

30.000

REF – Deságio
Patrimônio
Líquido(*)
Total

30.000

0

50.000 170.000

155.000

40.000

52.000

30.000

0

30.000
100.000

50.000

150.000

50.000

100.000

103.000

100.000

90.000

190.000

50.000

30.000 170.000

155.000

(*) O patrimônio líquido, pelos US-GAAP, é composto por $ 100.000 de capital preexistente e $ 3.000 de
resultado extraordinário reconhecido pela operação.

Como pode ser observado no balanço pelos US-GAAP, todos os ativos não
correntes foram reduzidos pela alocação do goodwill negativo e o patrimônio líquido foi
acrescido em $ 3.000, pelo excesso de goodwill negativo após o zeramento de todos os
ativos não correntes. A seguir, apresentam-se os lançamentos que converteram o balanço
pelas normas brasileiras em balanço pelos US-GAAP.
Quadro 5.17 – Ficha dos lançamentos para conversão do balanço pelas normas
brasileiras em US-GAAP – Hipótese IV
S
1

Conta Débito (D) ou Crédito (C)

15.000

D – Imóveis

C – Goodwill negativo

6.000 Alocação da diferença entre o valor de mercado e o
valor contábil dos ativos líquidos adquiridos, aos
10.000
respectivos itens e reconhecimento da parcela do
19.000 goodwill referente à mais valia dos ativos não pago

C – Financiamentos

12.000

D – Investimento

30.000 Registro do goodwill negativo, referente à diferença
30.000 entre o valor contábil e pago

C – Goodwill negativo
3

Histórico

D – Estoques

D – Marcas e patentes

2

Valor

D – Goodwill negativo
C – Imóveis
C – Marcas e patentes
C – Ganho extraordinário

49.000 Redução dos ativos não correntes pela alocação do
36.000 goodwill negativo aos ativos não correntes e
reconhecimento do ganho extraordinário pela sobra
10.000 de goodwill negativo, após o zeramento dos ativos
3.000 não correntes
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5.4.4.5 Hipótese V

Valor pago $ 90.000 > Valor de mercado $ 69.000 > Valor contábil $ 50.000

Esta hipótese não foi desenvolvida nos capítulos que trataram individualmente das
regras dos dois países (itens 3.6 e 4.6). A hipótese em debate é semelhante à hipótese II
utilizada naqueles itens, diferenciando-se apenas na composição do valor de mercado, pois,
naquela hipótese, apareciam marcas e patentes e, aqui, admite-se que não existe ativo
intangível. A composição do valor de mercado é:

Quadro 5.18 – Balanços iniciais antes da combinação das empresas – Hipótese V
INVESTIDORA

INVESTIDA
Valores

Contas

Valor Contábil (VC)

20.000

20.000

Diferença
(VC-VM)
0

Estoques

40.000

55.000

15.000

Imóveis

30.000

46.000

16.000

Financiamentos

40.000

52.000

12.000

Caixa

100.000

Contábil (VC)

Mercado (VM)

Patrimônio Líquido

100.000

50.000

69.000

19.000

Total

100.000

90.000

121.000

31.000

Esta hipótese tem objetivo de evidenciar que as normas dos US-GAAP são muito
semelhantes às brasileiras, quando o valor de aquisição é igual ou superior ao valor de
mercado dos ativos líquidos adquiridos, e não existem ativos intangíveis identificados na
empresa adquirida.

Quadro 5.19 – Cálculo do ágio e do goodwill no balanço consolidado
CVM

(-)

Valor pago

$ 90.000

Valor de mercado

$ 69.000

Ágio/goodwill - Rentabilidade futura

21.000

US-GAAP

21.000

Nesta hipótese, o valor do ágio é exatamente o mesmo e, como demonstrado logo
abaixo, o balanço consolidado também é exatamente o mesmo.
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O Quadro 5.19 apresenta os lançamentos contábeis da controladora, nos quais
percebe-se a existência de uma pequena diferença.

Quadro 5.20 – Lançamentos contábeis na empresa investidora – Hipótese V
Lançamentos contábeis na empresa investidora

CVM

US_GAAP

D – Investimentos

$ 50.000

$ 90.000

D – Ágio – Valor de mercado de ativos e passivos

$ 19.000

D – Ágio – Rentabilidade futura

$ 21.000

C – Caixa

$ 90.000

$ 90.000

A seguir, são apresentados os balanços pelas normas brasileiras e pelos US-GAAP.

Quadro 5.21 – Balanços individuais e consolidado, após o registro da operação –
Hipótese V
Balanço consolidado na data de aquisição – em $
Brasil

Contas

Eliminações

Investidora Investida Aglutinado
Caixa

10.000

Estoques
Investimentos
Ágio –
mercado

Valor

Ágio/Goodwill

20.000

30.000

40.000

40.000

Débito

Crédito

15.000

Consolidado
CVM

US-GAAP

30.000

30.000

55.000

55.000

50.000

50.000

50.000

0

de

19.000

19.000

19.000

0

–

21.000

21.000

21.000

21.000

46.000

46.000

Rentabilidade futura
Imóveis

30.000
Total

100.000

Financiamento
Patrimônio Líquido
Total

100.000
100.000

90.000

30.000
190.000

40.000

40.000

50.000

150.000

90.000

190.000

16.000
21.000

59.000
12.000

50.000
50.000

12.000

152.000

152.000

52.000

52.000

100.000

100.000

152.000

152.000

Como pode ser observado no balanço acima, não existe diferença entre as normas
brasileiras e os US-GAAP, nesta situação. É importante lembrar que, na publicação, os
US-GAAP determinam que o goodwill seja alocado na linha de intangíveis, e as normas
brasileiras na linha de investimentos.
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5.4.5 Resumo das semelhanças e diferenças
Quadro 5.22 – Resumo das semelhanças e diferenças
Item
Quando
1. Diferença a maior entre o Pago
valor de mercado e o contábil
dos ativos da entidade adquirida. Não pago
>>>>>>> >>>> (VM-VC) =
Positivo

US-GAAP
Alocada aos respectivos
ativos.
Alocada aos respectivos
ativos,
na
seqüência
reduzido dos ativos não
correntes, até reduzir a zero.
Goodwill, não amortizável,
mas sujeito ao teste de
impairment. Manutenção no
ativo por tempo indefinido

2. Diferença a menor entre o Pago
valor de mercado e o contábil
dos ativos da entidade adquirida.
>>>>>>> >>>> (VM-VC) =
Negativo
Não pago

Reduzida do valor contábil
dos ativos não correntes.

3. Diferença a maior entre o VP>VC
valor pago e o valor de mercado
dos
ativos
da
entidade
adquirida.>>>> >> (VP-VM) =
Positivo

Em ambas as situações será
Goodwill, não amortizável,
mas sujeito ao teste de
impairment. Manutenção no
ativo por tempo indefinido.

VP<VC

4. Diferença a menor entre o Até o valor contábil
valor pago e o valor de mercado Abaixo do valor
dos ativos da entidade adquirida. contábil
>>>> >>(VP-VM) = Negativo

Alocada aos respectivos
ativos,
posteriormente
reduzidos dos ativos não
correntes, até reduzir a zero.

5.
Ativos
Intangíveis
identificáveis,
mas
não
registrado na entidade adquirida.

Reconhecido como
específico

6. Equivalência Patrimonial
7. Lucro não realizado das Permanecer
operações intercompanhias.
ativo.

item

Calculada pelo lucro
no Eliminado da base de
cálculo da equivalência.

VC = Valor Contábil; VM = Valor de Mercado; VP = Valor Pago.

Normas Brasileiras
Idem
Não reconhecido.

Ágio, amortizável,
de acordo com a
projeção de lucro
que o fundamentou.
Manutenção no ativo
limitada a 10 anos
Deságio, amortizável
de acordo coma
fundamentação
econômica.
Ágio, amortizável,
de acordo com a
projeção de lucro
que o fundamentou.
Manutenção no ativo
limitada a 10 anos.
Não
reconhecido,
mas será registrado o
deságio
pela
diferença entre valor
contábil e pago.
Não reconhecido.
Deságio, amortizável
de acordo com a
projeção
de
prejuízos que o
fundamentou.
Reconhecido como
ágio e sujeito a
regra de amortização
do ágio.
Calculada pelo PL.
Eliminado
da
participação
do
controlador.

6

ASPECTOS

TRIBUTÁRIOS

RELACIONADOS

ÀS

OPERAÇÕES

DE

BUSINESS COMBINATIONS NO BRASIL

6.1 Considerações iniciais

Neste capítulo, serão avaliados os aspectos tributários relacionados às operações de
business combinations, considerando as duas partes envolvidas na operação, o comprador e
vendedor. Assumindo que o comprador é a entidade que dará seqüência aos negócios e o
vendedor a entidade que deixa de participar da continuidade dos mesmos, nos casos de
alienação integral da participação societária, ou recebe um sócio, com o qual dará
continuidade no negócio em conjunto, mas sem controle do mesmo, nos casos de alienação
parcial.
Em relação à entidade compradora, os efeitos fiscais estão vinculados ao tratamento
fiscal da amortização do ágio ou deságio. Em relação ao vendedor, são avaliados os efeitos
da tributação do ganho de capital.
Deve-se considerar ainda que a entrada de um novo sócio em uma companhia pode
ocorrer por venda das ações já existentes ou pela emissão de novas ações, seguida do não
exercício do direito de subscrição, parcial ou total, por parte dos acionistas preexistentes.

6.2 Legislação

Neste item, apresenta-se uma evolução histórica da legislação aplicável ao tema,
dividido em três partes: (i) a avaliação de investimentos avaliados pelo patrimônio; (ii)
tratamento tributário da amortização do ágio ou deságio; (iii) eventos societários de
incorporação, fusão e cisão.

6.2.1

Legislação

fiscal

aplicável

aos

investimentos

avaliados

pelo

patrimônio da coligada ou controlada

As regras fiscais aplicáveis aos investimentos em outras sociedades estão definidas
nos artigos 384, 387, 388 e 389 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). Em
termos de definições, formas de contabilização e critérios de avaliação, são muito
semelhantes às regras societárias já tratadas no Capítulo 3. Quanto à abrangência, estendeu
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a aplicação a outras pessoas jurídicas, não constituídas sob a forma de sociedades
anônimas de capital aberto.
O resultado de equivalência patrimonial é considerado uma receita não tributável
ou uma despesa não dedutível na apuração das bases fiscais de Imposto sobre a Renda,
Contribuição Social, PIS e COFINS. Os textos legais em referência são os seguintes:
Artigo 384 Serão avaliados pelo valor do patrimônio líquido os
investimentos relevantes da pessoa jurídica:
I - em sociedade controladas;
II - em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência,
ou participe com vinte por cento ou mais do capital.
§ 1º - São coligadas as sociedade quando uma participa, com dez por
cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.
§ 2º - Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
(...)
Artigo 387 - Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o
investimento pelo valor do patrimônio líquido da coligada ou controlada,
de acordo com o disposto no artigo 248 da Lei n. 6.404/76 (...).
Artigo 388 - O valor do investimento na data do balanço deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o
disposto no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou
a crédito da conta de investimento.
Artigo 389 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 388, por
aumento ou redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não
será computada na determinação do lucro real.

O artigo 384 que “(...) é fruto de uma montagem dos artigos da Lei n. 6.404/76, Lei
das Sociedades por Ações, e do Decreto-Lei n. 1.598/77(...)” (HIGUCHI, 2004, p. 324),
determina quais investimentos são avaliados pelo patrimônio líquido das sociedades
investidas. O artigo 387 trata da periodicidade, o artigo 388 da forma de contabilização e o
artigo 389 do tratamento fiscal do resultado de equivalência patrimonial.

6.2.2 Legislação aplicável à amortização do ágio ou deságio

Historicamente, o tratamento fiscal da amortização do ágio tem sofrido inúmeras
alterações.
A primeira definição encontrada na legislação fiscal está contida no artigo 58 da
Lei n. 4.506/64, que apesar de não tratar do ágio na aquisição de participação societária, já
tinha o mesmo conceito hoje existente para o ágio pago com fundamentação econômica em
rentabilidade futura, decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou
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permissão delegadas pelo Poder Público, definido no parágrafo 2°, “b” do artigo 14 da
Instrução CVM n. 247/96.
O artigo 58 da Lei n. 4.506/64 passou a permitir a dedução dos custos de aquisição
de direitos cuja existência ou exercício tenha duração limitada, ou de bens cuja utilização
pelo contribuinte tenha prazo legal ou contratual limitado, tais como:
•

patentes de invenção, fórmulas e processos de fabricação, direitos autorais,
licenças, autorizações ou concessões;

•

investimento em bens que, nos termos da lei ou contrato que regule a
concessão de serviço público, devem reverter ao poder concedente, ao fim do
prazo da concessão, sem indenização;

•

custo de aquisição, prorrogação ou modificação de contratos e direitos de
qualquer natureza, inclusive de exploração de fundos de comércio;

•

custos das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em
bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor.

Já o parágrafo 1° do artigo 58 da mesma lei estabelecia que a taxa anual de
amortização seria fixada tendo em vista de: a) o número de anos restantes de existência do
direito; b) o número de períodos-base em que deverão ser usufruídos os benefícios
decorrentes das despesas registradas no ativo diferido.
Como se observa, apesar de não estar relacionado ao ágio na aquisição de
participação societária, a Lei n. 4.506/64 já previa a possibilidade de amortização de
investimentos em concessão de serviço público, porém o prazo para a amortização deveria
cobrir todo o período da concessão.
Após a edição da Lei 6.404/76, que introduziu o método de equivalência
patrimonial para a avaliação contábil de investimentos, foi editado o Decreto-Lei n.
1.598/77, que definiu o tratamento fiscal da amortização do ágio e de uma certa forma
normatizou e detalhou os critérios de apuração e contabilização do ágio ou deságio. Àquela
época já definiu que o ágio ou deságio na aquisição de investimento corresponderia à
diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor contábil da participação
adquirida. Definiu também que o lançamento contábil do ágio ou deságio deveria indicar
seu fundamento econômico, em uma das seguintes categorias:
•

ágio ou deságio, em função do valor de mercado de bens do ativo da coligada
ou controlada, superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
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•

ágio ou deságio, em função do valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;

•

ágio ou deságio, em função de fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.

No artigo 25, autorizou a dedução fiscal do ágio com fundamentação em diferença
entre o valor de mercado e valor contábil de bens do ativo da coligada ou controlada e, no
parágrafo 2° do mesmo artigo, definiu que a amortização do ágio ou deságio pago com
fundamentação em uma das outras duas categorias não seriam dedutíveis na apuração do
lucro real. Portanto, a dedução da amortização ficou restrita à primeira categoria, e o ágio
pago com fundamentação em uma das outras duas categorias só poderia ser deduzido na
realização do investimento, por alienação ou baixa:
Artigo 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo
fundamento tenha sido a diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil dos bens do ativo da coligada ou controlada (art. 20, § 2º, letra
‘a’), deverá ser amortizado no exercício social em que os bens que o
justificaram forem baixados por alienação ou perecimento, ou nos
exercícios sociais em que seu valor for realizado por depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 1º - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos
deste artigo somente será computada na determinação do lucro real pela
diferença entre o montante da amortização e o da participação do
contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou
baixa dos bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento
econômico do ágio ou deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação,
amortização ou exaustão desses bens.
§ 2º - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os
fundamentos das letras ‘b’ e ‘c’ de § 2º de artigo 20 não serão
computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
artigo 33.

Em 1979, o Decreto-Lei n. 1.598/77 foi alterado pelo Decreto-Lei n. 1.730/79, que
vedou expressamente a dedução da amortização do ágio na apuração do lucro real. Após a
edição desse dispositivo legal, a amortização do ágio, independente da fundamentação
econômica, passou a ser não dedutível na apuração do Imposto sobre a Renda, mas
continuou fazendo parte do custo de aquisição para apuração do resultado na alienação do
investimento na coligada ou controlada.
O artigo 34 do Decreto-Lei n. 1.598/77 previa o tratamento tributário a ser dado em
caso de fusão, incorporação ou cisão, com extinção das ações da incorporada, o qual
viabilizava a dedução fiscal do ágio, classificado nas categorias de: (i) valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
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exercícios futuros; e (ii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. O
texto legal é o seguinte:
Artigo 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção
de ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre
o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido
que as substituir será computada na determinação do lucro real de acordo
com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor do acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo
máximo de dez anos; (grifo nosso).

Para a incorporadora poder beneficiar-se da dedução o patrimônio da incorporada,
deveria passar por uma avaliação de mercado, de modo que o acervo líquido representasse
o valor efetivo de realização dos ativos e passivos. Com isso, ao incorporar uma empresa
adquirida com ágio, o valor contábil era maior que o acervo líquido a mercado, logo era
apurado um prejuízo na incorporação. Tal prejuízo ou perda de capital seria dedutível da
base de cálculo do imposto de renda e o contribuinte poderia fazer a opção de tratar como
diferido e amortizar em prazo máximo de dez anos.
Como pode ser observado no texto legal acima, a dedução podia ser feita de uma só
vez pelo contribuinte, e o valor do ágio se tornava perda de capital no momento da
incorporação, o que possibilitava a realização de operações de planejamento fiscal
consistindo em adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganho de natureza tributária mediante a incorporação da empresa
lucrativa pela deficitária, considerando-se o ágio como perda de capital.
Em 1997, foi aprovada a Lei n. 9.532/97 que, em seus artigos 7º e 8º, definiu novo
tratamento a ser dado à amortização do ágio, nos casos de incorporação, fusão ou cisão.
O inciso III do artigo 7º fixou o prazo mínimo de cinco anos para a dedução do ágio
com fundamentação econômica em resultados futuros da coligada ou controlada,
restringido assim as brechas da legislação anterior, em que, por uma operação de
incorporação, tornava-se o valor do ágio dedutível de uma única vez.
O inciso II do mesmo artigo determinou que a amortização do ágio com
fundamentação econômica em fundo de comércio e outras razões econômicas não é
dedutível, mas permanece fazendo parte do custo de aquisição para apuração do ganho de
capital na alienação do investimento. O artigo 7° tem a seguinte redação:
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Artigo 7º - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no
artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea ‘a’ do § 2º do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598, de
1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu
causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea ‘c’ do § 2º do artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea ‘b’ do § 2° do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada
pela Lei n. 9.718, de 1998 − grifo nosso).
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea ‘b’ do § 2º do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977,
nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período de apuração.
§ 1º - O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão.
(...).

O artigo 8º esclarece que o tratamento previsto no artigo 7º aplica-se inclusive aos
investimentos avaliados a custo e nas situações em que a empresa incorporada, fusionada
ou cindida seja a que detém a propriedade da participação societária:
Artigo 8º - O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de
patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

A definição do item “b” acima significa que a incorporação pode ser realizada tanto
da investidora pela investida, quanto da investida pela investidora (incorporação reversa).
Esse item foi introduzido na legislação brasileira para viabilizar a dedução do ágio no
próprio negócio (empresa) pelo qual o ágio foi pago e, com isso, maximizar os preços das
privatizações realizadas no final da década de 1990.
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6.3 Incompatibilidade entre a legislação societária e fiscal

No Brasil, existe uma incompatibilidade entre as legislações societária e fiscal.
Quanto aos custos relacionados à expansão dos negócios, a legislação societária privilegia
o crescimento por aquisição, e a fiscal pelo crescimento orgânico. Para a legislação
societária, se a empresa optar pelo crescimento orgânico, a maioria dos gastos com
expansão não podem ser diferidos; se optar por aquisição de um negócio já existente e por
ele pagar um ágio, este poderá ser diferido e, em conseqüência, a empresa em fase de
crescimento tende a apresentar lucros menores e menor valorização das ações.
Para a legislação fiscal, quando uma empresa faz opção de crescer organicamente, a
grande maioria dos gastos são dedutíveis do imposto no momento de sua ocorrência,
enquanto que se a empresa adquirir um negócio já existente, e por ele pagar ágio, a
dedução se limita a 20% ao ano, condicionada à incorporação do negócio adquirido ao já
existente anteriormente, ou à incorporação deste por aquele.

6.4 Conceito de ágio ou deságio para a legislação fiscal

Em termos fiscais, o conceito de ágio ou deságio é muito semelhante ao da
legislação societária. O artigo 385 do Decreto n. 3.000/99 (RIR/99), cujo fundamento legal
é o artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77, determina que o contribuinte que avaliar o
investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor do patrimônio líquido deverá,
por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo em:
•

valor do patrimônio líquido na época da aquisição;

•

ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição e
a participação no patrimônio líquido da empresa adquirida.

6.5 Classificação do ágio ou deságio em função da fundamentação
econômica

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 385 do Decreto n. 3.000/99(RIR/99), o ágio
ou deságio na aquisição de investimentos deverá ser classificado de acordo com a
fundamentação econômica que lhe deu origem, tendo que ser enquadrado em uma das
seguintes categorias:
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I - Valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado em sua contabilidade.
II - Valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros.
III - Fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
O parágrafo 3º do mesmo artigo determina que o lançamento com os fundamentos
de que tratam os itens I e II acima deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração. O entendimento correto desse parágrafo é
que, na aquisição do investimento, é necessário laudo de avaliação que comprove a
existência de valor de mercado acima do valor contábil dos ativos da coligada ou
controlada e que a previsão de resultados futuros da coligada ou controlada deve ser
detalhadamente calculada e evidenciada, para sustentar a fundamentação do ágio.

6.6 Classificação contábil do ágio ou deságio

De acordo com a legislação fiscal, o ágio ou deságio deve ser contabilizado no
ativo permanente, subgrupo investimento, em conta destacada da participação no
patrimônio da coligada ou controlada. Ocorrendo a incorporação da coligada ou da
controlada, o valor do ágio deve ser mantido no ativo permanente, só que no subgrupo do
ativo diferido, e o deságio transferido para a conta de resultado de exercícios futuros.
O parágrafo 1º do artigo 1º da Instrução Normativa SRF n. 11/99, fundamentado no
artigo 11 da Lei n. 9.718/98, criou tratamento alternativo, com a possibilidade de registro
contábil do ágio ou deságio diretamente no patrimônio líquido, apenas nas situações em
que ocorra a incorporação da coligada ou controlada, adquirida com ágio ou deságio, e que
o fundamento econômico do ágio ou deságio tenha sido: (i) a previsão dos resultados de
exercícios futuros da coligada ou controlada; (ii) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
Artigo 1º - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no
artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deverá
registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em
previsão dos resultados nos exercícios futuros, em contrapartida a conta
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do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se
deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como
receita diferida, se deságio.
§ 1º - Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou
deságio a que se referem os incisos II e III em conta do patrimônio
líquido.(grifo nosso).

O tratamento alternativo previsto na legislação acima pode ser uma excelente
opção, quando o acionista da incorporadora for pessoa física, uma vez que permite o
beneficio da dedução fiscal do ágio e a amortização não afeta o resultado da companhia
incorporadora.

6.7 Tratamento tributário da amortização do ágio ou deságio

Neste item, serão avaliados os meios de que o investidor poderá se valer
fiscalmente para a amortização do ágio pago na aquisição de investimento, como redução
dos lucros, e quando terá que pagar imposto sobre a amortização do deságio.
Como visto acima, a legislação fiscal exige a classificação contábil do ágio de
acordo com a fundamentação econômica que justificou o seu pagamento, tendo de
classificá-lo em uma das seguintes categoriais:
•

ágio ou deságio em função do valor de mercado de bens ou direitos do ativo
da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;

•

ágio ou deságio em função do valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;

•

ágio ou deságio em função de fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.

6.7.1 Amortização do ágio ou deságio na empresa adquirente

De acordo com artigo o 391 do Decreto n. 3.000/99 (RIR/99), a amortização do
ágio não pode ser deduzida na apuração do lucro real, independentemente da
fundamentação econômica que lhe deu origem. No entanto, deve ser mantido o controle no
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LALUR, para efeito de determinação do ganho de capital na alienação ou liquidação do
investimento, entendimento confirmado por Higuchi:
A amortização do ágio ou deságio na aquisição de investimento não é
computável na determinação do lucro real do período-base da
amortização, qualquer que tenha sido o fundamento econômico na
constituição. O ágio ou deságio será computado na apuração do lucro real
no período-base da alienação ou baixa do investimento, ainda que tenha
sido amortizado na escrituração comercial (...). (HIGUCHI, 2004, p.
340).

A amortização do deságio também só será tributada na realização do investimento,
nas mesmas condições da amortização do ágio, em obediência ao artigo 391 do RIR/99,
cujo teor é o seguinte:
Artigo 391 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que
trata o artigo 385 não serão computadas na determinação do lucro real,
ressalvado o disposto no artigo 426 (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art.
25, e Decreto-Lei n. 1.730, de 1979, art. 1º, inc. III).
Parágrafo único - Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 426).

De acordo com artigo 426 do Decreto n. 3.000/99 (RIR/99), o ágio faz parte do
custo de aquisição do investimento, independente de sua amortização ou não. Pela
definição dessa norma, o valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada, avaliado
pelo valor de patrimônio líquido, é a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação
do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real.

Para facilitar o entendimento, será utilizado um exemplo hipotético, supondo que a
empresa “A” tenha adquirido 100% do capital da empresa “B” com ágio de 50% e que o
ágio tenha sido fundamentado no valor de mercado dos bens de “B”.
A

100%

B
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Quadro 6.1 – Balanço Patrimonial
Cia “A”

Cia “B”

Investidora

Investida

Caixa

10.000

5.000

Participação na Cia. “B”

60.000

(60.000)

0

Ágio Cia. “B” − Valor de mercado de bens

30.000

(30.000)

0

60.000

30.000

90.000

(60.000)

105.000

Contas

Edifício

Ajustes

Consolidado
15.000

Total do Ativo

100.000

65.000

Contas a Pagar

20.000

5.000

Capital

80.000

60.000

(60.000)

80.000

100.000

65.000

(60.000)

105.000

Total do Passivo

25.000

Como pode ser observado no balanço consolidado, o ágio foi alocado ao custo do
edifício, o que efetivamente está correto, uma vez que, para o grupo de empresas,
representa o custo de aquisição do bem. Como, em termos fiscais, o tratamento é por
empresa e o custo está em “A” e o edifício em “B”, a amortização do ágio em “A” será
sempre indedutível na base de cálculo do Imposto sobre a Renda. Portanto, mantendo a
estrutura empresarial separada, a amortização do ágio será sempre indedutível,
independente da fundamentação econômica que lhe deu origem.
Essa condição faz com que as operações de aquisição ou associação sejam, na
maioria das vezes, preparadas para que uma das empresas seja incorporada, como forma de
viabilizar a dedução da amortização do ágio na base de cálculo do Imposto sobre a Renda.

6.7.2 Tratamento tributário da amortização do ágio ou deságio, nos casos de
incorporação, fusão ou cisão

Como visto no item anterior, a amortização do ágio, sem a existência de uma
operação societária de fusão, cisão ou incorporação, é sempre indedutível, exceto na
realização do investimento por alienação ou liquidação, quando o ágio, mesmo que
amortizado, compõe o custo do investimento para apuração do ganho de capital. No
entanto, ocorrendo uma operação societária de fusão, cisão ou incorporação, a dedução
fiscal do ágio passa a ser permitida, exceto para o ágio com fundamentação econômica em
fundo de comércio e outras razões econômicas. Essa permissão está contida no artigo 386
do RIR/99, e a regra para a dedução é a seguinte:
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(i) o ágio pago em função do valor de mercado de bens ou direitos do ativo da
coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade
(valor de mercado de bens) passa a fazer parte do custo do bem que lhe deu origem
e poderá ser amortizado e deduzido na base do Imposto sobre a Renda no restante
da vida útil do bem.
(ii) o ágio ou deságio pago em função do valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, poderá ser
deduzido da base de cálculo do Imposto sobre a Renda, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração, durante os cinco
anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão.
Para exemplificar, utilizar-se-á o exemplo do item 6.7.1, Quadro 6.1, só que agora
admitindo que a empresa “A” incorpora a empresa “B”.
Quadro 6.2 − Balanço patrimonial da empresa “A” antes e após a incorporação da
empresa “B”
Contas

Cia. “A”

Cia. “B”

Investidora

Investida

incorporar “B”

Caixa

10.000

5.000

15.000

Participação na Cia. “B”

60.000

(60.000)

0

Ágio Cia. “B”- valor de mercado de bens

30.000

(30.000)

0

30.000

90.000

Edifício

60.000

Ajustes

Cia. “A” após

Total do Ativo

100.000

65.000

105.000

Contas a pagar

20.000

5.000

25.000

Capital

80.000

60.000

100.000

65.000

Total do Passivo

(60.000)

80.000
105.000

Como pode ser observado no Quadro 6.2, o balanço de “A” é exatamente o balanço
consolidado do exemplo anterior, só que, com a incorporação de “B” por “A”, todo o custo
de aquisição do edifício ficou na empresa “A” e, com isso, a amortização do edifício passa
a ser dedutível da base do Imposto sobre a Renda, pelo prazo remanescente da vida útil do
edifício.
Na hipótese de existência de ágio pago em função do valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros
(expectativa de resultados futuros), o mesmo seria reclassificado para o diferido e poderia
ser deduzido, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
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posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo
para cada mês do período de apuração.
Para exemplificar, será utilizado o Quadro 6.2, só que agora admitindo-se que a
empresa “A” incorpora a empresa “B” e que a fundamentação do ágio pago na aquisição
tenha sido a expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida.

Quadro 6.3 – Balanço patrimonial da empresa “A” antes e após a incorporação da
empresa “B”
Contas

Cia. “A”

Cia. “B”

Investidora

Investida

Ajustes

Cia. “A” após
incorporar “B”

Caixa

10.000

Participação na Cia. “B”

60.000

(60.000)

0

30.000

(30.000)

0

Ágio Cia. “B”
rentabilidade futura

–

Expectativa

de

Edifício

5.000

15.000

60.000

Diferido – Ágio de empresa incorporada –

60.000
30.000

30.000

Expectativa de rentabilidade futura
Total do Ativo

100.000

65.000

105.000

Contas a pagar

20.000

5.000

25.000

Capital

80.000

60.000

100.000

65.000

Total do Passivo

(60.000)

80.000
105.000

Com a incorporação, o ágio foi transferido do subgrupo do permanente,
investimento, para o subgrupo diferido e, com isso, o ágio e os ativos da empresa, cuja
expectativa de lucro justificou o pagamento do ágio, estão contabilizados na mesma
entidade. Uma vez que as receitas proporcionadas pelas operações de “B” serão
contabilizadas em “A”, é justo que a amortização do ágio possa ser dedutível, e é isso que
a legislação permite, só que limitada a um sessenta avos para cada mês no máximo, nos
balanços após a incorporação.
Em relação ao ágio pago em função de fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas, a amortização não poderá ser deduzida na base do Imposto sobre a
Renda, independente da ocorrência de operação societária, limitando-se a dedução aos
casos de liquidação ou alienação do investimento, quando poderá ser deduzido como parte
do custo do investimento alienado.
Como a fundamentação econômica do ágio é uma atribuição da empresa adquirente
e o fisco não tem argumentação legal para contestar, raramente se encontra um ágio pago
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em função de fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. A grande
maioria das operações de business combinations realizadas no Brasil tem como
fundamentação econômica do ágio pago a expectativa de rentabilidade futura da coligada
ou controlada. Além disso, muitas das operações são estruturadas de modo que, na
seqüência, ocorra uma reestruturação societária, que permita a utilização do beneficio
fiscal da amortização do ágio. Higuchi escreveu:
As empresas vão preferir fundamentar o ágio na rentabilidade futura
porque poderão amortizá-lo em cinco anos. Na aquisição de empresas
com variados ativos há campo para a manipulação do ágio sem
possibilidade de contestação por parte da Receita Federal. Na aquisição
de empresa com dezenas de pontos comerciais o ativo mais valioso pode
ser o fundo de comércio, mas se der ao ágio o fundamento da
rentabilidade futura, não há como contestar. (HIGUCHI, 2004: 442).

Convalidando esse entendimento, será apresentado no próximo item um quadro que
evidencia que a grande maioria das operações de privatização do setor de
telecomunicações foram estruturadas com a utilização da permissão legal de transferir o
ágio para a empresa pelo qual o mesmo foi pago, através de fusões, cisões ou
incorporações.

6.7.3 Tratamento tributário na operação de incorporação reversa

Conceitualmente, como já definido no item 3.4.3.3, a operação de incorporação
reversa é aquela em que a investidora incorpora a investida. Como naquele item já foi
citada a seqüência da operação, a abordagem aqui se limitará aos aspectos fiscais.
Do ponto de vista fiscal, esse tipo de operação passou a ser bastante utilizado a
partir de 1997, com a edição da Lei n. 9.532, que em seu artigo 8° trouxe expressamente a
autorização para a dedução do ágio na empresa investida, pela qual o ágio foi pago:
Artigo 8º O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) (...)
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (grifo nosso).

O artigo 7° da Lei n. 9.532/97 autoriza a dedução do ágio nas empresas
incorporadoras, após a operação de fusão, cisão ou incorporação, e o artigo 8° esclarece
que se aplica também aos casos de incorporação reversa.
A conseqüência prática dessa modificação na legislação foi um acréscimo
significativo de rearranjos societários nas empresas recém-privatizadas naquela época,
como também se modificou a forma de estruturação das operações de business
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combinations. A partir desta alteração, o investidor passou a ter a opção de escolher onde
ter o beneficio da dedução fiscal do ágio. O Quadro 6.4 relaciona empresas que fizeram
reestruturações societárias para obter o beneficio fiscal da amortização do ágio.
Quadro 6.4 – Empresas que praticaram reestruturação societária para obter
benefício fiscal de amortização do ágio
Empresa

Ágio
Ganho fiscal
(milhões R$)
(milhões R$)
Telesp
3675
1293
Telemar
1408
495
Embratel
1365
480
Telesp Celular
2932
1031
Tele Sudeste Celular
1038
365
Tele Centro Sul
983
345
Telemig Celular
583
205
Tele Celular Sul
527
185
Tele Nordeste Celular
521
183
Tele Centro Oeste Celular
297
104
Tele Leste Celular
331
116
Tele Norte Celular
137
48
Gerasul
880
309
Comgás
800
281
Elektro
1000
371
CRT
321
112
CPFL
2000
717
Fonte: Folha de S. Paulo, de 5 dez. 1999, p. 14, apud
Pureza (2000)

Esse quadro traz um exemplo significativo das operações que aconteceram até
aquela data. À época em que foi introduzida essa alteração na legislação, houve muitas
críticas políticas, principalmente dos partidos de oposição. No entanto, se considerada a
necessidade de investimento que o país tinha, parece ter sido uma medida adequada, pois
incentivou muito os investimentos produtivos, as operações de combinações de empresas,
conforme mostra o Quadro 1.2.

6.7.4 Tratamento tributário para quem vende o investimento

No Brasil, como regra geral, o ganho de capital é sujeito a tributação em conjunto
com os resultados ordinários das operações comerciais e à mesma alíquota. A única
diferença se relaciona com a perda de capital na alienação de investimentos que, no ano de
apuração, poderá ser deduzida do resultado operacional, mas nos anos subseqüentes só
pode ser compensada com resultados não operacionais.
Cabe destacar que não existe na legislação brasileira a obrigatoriedade de ser
vinculada a alocação do custo de aquisição aos bens adquiridos, por parte do comprador,
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com a apuração do ganho de capital por parte do vendedor, procedimento esse exigido nos
Estados Unidos.
Se alguém paga ágio na aquisição de investimentos é porque o proprietário anterior
obteve ganho de capital na alienação do investimento. A regra geral do Imposto sobre a
Renda determina que o ganho de capital na alienação de investimentos está sujeito a
tributação, mas na prática existem algumas alternativas para não se pagar o imposto sobre
esse ganho de capital.
A legislação do Imposto sobre a Renda considera não sujeita a tributação a
importância creditada em reserva de capital a título de ágio na subscrição de ação ou bônus
de subscrição de ação, recebida por entidades constituídas na forma de companhias,
conforme o artigo 442 do RIR/99:
Artigo 442 - Não serão computadas na determinação do lucro real as
importâncias, creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a
forma de companhia receber dos subscritores de valores mobiliários de
sua emissão a título de (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, artigo 38):
I - ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal, ou a
parte do preço de emissão de ações sem valor nominal destinadas à
formação de reservas de capital;
II - valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
III - prêmio na emissão de debêntures;
IV - lucro na venda de ações em tesouraria.
(...).

É importante ressaltar que esse tratamento não se aplica às entidades constituídas
sob a forma de sociedades limitadas.
Utilizando essa estrutura legal, uma grande parte das vendas ou associações de
empresas realizadas no Brasil são concluídas sem que o beneficiário do ganho de capital
tenha que pagar Imposto de Renda sobre o mesmo.
Para facilitar o entendimento, imaginem que o grupo de sociedade “A” tenha
interesse na aquisição da empresa “Z”, que pertence ao grupo “K”.
“A” e “K” negociam o preço de venda de R$ 45.000 pela venda de “Z” para “A”,
mas “K” não está disposta a pagar imposto sobre o ganho de capital na alienação de “Z”, e
para isso decide montar uma estrutura societária que permita o recebimento do ganho de
capital sem a tributação.
Estrutura da operação:
1°

A empresa “Z” decide aumentar seu capital com emissão de novas ações,

equivalentes a 100% das ações preexistentes, no valor de $ 90.000, sendo que $
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10.000 será destinado para a conta de capital e $ 80.000 para a conta de reserva de
ágio na emissão de ações.
2°

A empresa “K” abre mão do direito de subscrever as novas ações.

3°

A empresa “A” subscreve as novas ações de “Z”, a preço previamente

acordado de $ 90.000, fundamentando o ágio da subscrição na previsão de lucros
futuros a serem gerados por “Z”.
Supondo que as companhias apresentem os balanços conforme o Quadro 6.5:
Quadro 6.5 – Balanços das companhias antes do início da operação
Contas

Cia. “A”
Adquirente
100.000

Caixa

Cia. “K”
Proprietária de “Z”
50.000

Cia. “Z”
Investida de “K”
10.000

10.000

0

Participação na Cia. “Z”
Total do Ativo

100.000

60.000

10.000

Capital

100.000

60.000

10.000

Total do Passivo

100.000

60.000

10.000

A Figura 6.1 evidencia que as companhias não tinham vínculo societário.
Figura 6.1 − Estrutura societária antes da associação
K
100%
A

Z

O Quadro 6.6 mostra a situação patrimonial das companhias, após a subscrição das
ações de “Z” por “A”, originando reserva de ágio em “Z” e ágio na subscrição em “A”.

Quadro 6.6 – Balanços das companhias, após a subscrição das ações de “Z” por “A”
Contas
Caixa

Cia. “A”
Adquirente
10.000

Participação na Cia “Z”

50.000

Ágio Cia “Z” – Valor de rentabilidade futura

40.000

Cia. “K”
Cia. “Z”
Propriet. de “Z” Investida de “K”
50.000
100.000
50.000

0
0

Total do ativo

100.000

100.000

100.000

Capital

100.000

60.000

20.000

Lucros acumulados

40.000

Reserva de capital – Ágio na emissão de ações
Total do Passivo

80.000
100.000

100.000

100.000
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Detalhe dos procedimentos contábeis:

•

“A” fez a subscrição das ações de “Z” por $ 90.000 e obteve uma
equivalência no patrimônio líquido da mesma de $ 50.000, correspondente a
50% de $ 100.000. Contabilmente, fez os seguintes lançamentos:

Quadro 6.7 –Lançamentos de “A”

•

D

Equivalência – Participação na Cia. “Z”

50.000

D

Ágio Cia. “Z” – Valor de rentabilidade futura

40.000

C

Caixa

90.000

“K” obteve um ganho na variação de participação percentual em “Z”: antes
da operação, tinha uma participação de 100% no patrimônio líquido de “Z”
($10.000 x 100% = Valor da participação $ 10.000). Após o aumento de
capital, passou a participar com apenas 50% do patrimônio líquido de “Z”, só
que agora sobre um patrimônio maior, ($ 100.000 x 50% = Valor da
participação $ 50.000). Como a participação anterior era de apenas $ 10.000,
obteve um ganho de $ 40.000. Contabilmente registrou:

Quadro 6.8 –Lançamentos de “K”

•

D

Equivalência – Participação na Cia. “Z”

40.000

D

Ganho na variação de participação percentual na Cia. “Z”

40.000

“Z” apenas registrou aumento de capital:
Quadro 6.9 – Lançamentos de “Z”
D

Caixa

90.000

C

Capital

10.000

C

Reserva de capital – Ágio na emissão de ações

80.000

De acordo com o artigo 442, inciso II do RIR/99, transcrito acima, a reserva de ágio
não está sujeita a tributação.
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Dessa forma, a empresa “K” tem resultado não sujeito à tributação, como indica a
demonstração do resultado da Cia “K” do Quadro 6.10:

Quadro 6.10 – Demonstração do resultado da companhia “K”
Receitas

-----

Custos

-----

Lucro Bruto

-----

Resultado de Equivalência Cia “Z”

40.000

Lucro líquido

40.000

A Figura 6.2 evidencia a vinculação societária, após a subscrição das ações de “Z”
por “K”.
Figura 6.2 – Estrutura societária após a associação
K
50%
50%
A

Z

Concluindo, com uma estruturação bastante simples, “K” reconheceu o ganho de
capital na alienação de 50% das ações de “Z”, sem pagar imposto algum. Além disso, se no
futuro “A” incorporar “Z” ou “Z” incorporar “A, o ágio pago na aquisição se tornará
dedutível.
O Quadro 6.11 mostra um comparativo do resultado de “K” na venda de 50% das
ações da Cia “Z”, com e sem planejamento fiscal.

Quadro 6.11 - Comparativo do resultado com planejamento x sem planejamento
Planejamento
Contas

Sem

Receita de venda

45.000

(-) Custo contábil da parcela vendida

(5.000)

Receita de Equivalência patrimonial cia “Z”
Resultado antes do Imposto de Renda e CSLL
(-) Imposto de Renda e CSLL
= Lucro líquido

Com

40.000
40.000

40.000

(13.600)

0

26.400

40.000
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Esta é uma das formas bastante usada nas associações ou alienações de empresa no
Brasil, e vale ressaltar que não trata-se de ilegalidade, mas apenas de utilização das
oportunidades proporcionadas pela lei.

7

ASPECTOS

TRIBUTÁRIOS

RELACIONADOS

ÀS

OPERAÇÕES

DE

BUSINESS COMBINATIONS NOS ESTADOS UNIDOS

Este capítulo faz uma breve introdução do sistema de tributação dos Estados
Unidos e analisa as regras de tributação das operações de business combinations.

7.1 Considerações iniciais

Os aspectos tributários devem ser avaliados sob dois aspectos: o primeiro
relacionado ao comprador, entidade que dará seqüência aos negócios, e o segundo relativo
ao vendedor, entidade que deixa de participar da continuidade dos negócios.
Como avaliado no Capítulo 3, nos Estados Unidos, o preço de aquisição é alocado
aos ativos adquiridos, tangíveis e intangíveis, e apenas a parcela que exceder o valor justo
dos ativos adquiridos é tratada como goodwill. Em relação à entidade compradora, os
efeitos fiscais estão vinculados ao tratamento fiscal da depreciação dos ativos adquiridos e
da amortização do goodwill. Do ponto de vista do vendedor, envolve a tributação do ganho
de capital na saída do negócio.
De acordo com as regras do IRS, o comprador e o vendedor têm que usar os
mesmos critérios de alocação de preço aos ativos líquidos adquiridos, porque existe
diferença de tributação do tipo de ganho de capital, isto é, não é simplesmente apurada a
diferença entre o preço de venda e o valor patrimonial das ações, como ocorre no Brasil.
Em função dessa diferença, a alocação de preços de ativos se constitui em um item sujeito
a duras negociações, como se pode concluir da seguinte análise:
Alocação do preço de aquisição aos ativos adquiridos tende a ser ponto
de discordância entre comprador e vendedor. O comprador geralmente
quer alocar a maior parte possível do preço de aquisição aos itens que lhe
permite a dedução de imediato, tais como contrato de consultoria, ou para
itens que são depreciados rapidamente, de acordo com as regras do IRS.
Este tipo de alocação aumenta o fluxo de caixa futuro do negócio pela
redução dos pagamentos de impostos, nos primeiros anos da nova gestão,
os quais tendem a serem críticos (CCH BUSINESS OWNER’S
TOOLKIT, 2004).5
5

Tradução livre do original: Allocation of price can be a big bone of contention. The buyer wants as much
money as possible to be allocated to items that are currently deductible, such as a consulting agreement, or
to assets that can be depreciated quickly under IRS rules. This will improve the business’s cash flow by
reducing its tax bill in the critical first years.
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7.2 Sistema de tributação dos Estados Unidos

Os resultados das corporações norte-americanas estão sujeitos a dupla tributação,
uma vez na apuração dos resultados periódicos e outra na distribuição do resultado para os
acionistas, se ele for distribuído.
As empresas sediadas nos Estados Unidos estão sujeitas à sistemática de tributação
universal, em que não importa a origem dos resultados, todos os ganhos obtidos são
tributados, semelhante à sistemática adotada no Brasil. As alíquotas vão de 15% para os
pequenos lucros de até U$ 50 mil, a 35% para os lucros acima de U$ 10 milhões.
A grande diferença em relação ao sistema brasileiro é que, pela sistemática norteamericana é permitida a apuração, declaração e o pagamento do imposto de renda federal
(Federal Income Tax) pelos resultados consolidados, em substituição às informações
individuais das empresas. Essa é uma opção dos contribuintes, que poderão escolher a
alternativa que lhes seja mais conveniente.
São elegíveis a esse sistema de tributação, de maneira geral, apenas as corporações
de origem americanas e, com certas restrições, empresas canadenses e mexicanas.
Um grupo de empresas é elegível a tributação pelo resultado consolidado quando a
empresa holding for detentora, direta ou indiretamente, de pelo menos 80% do capital
votante das empresas afiliadas.
Segundo a KPMG, existem vantagens e desvantagens na sistemática de tributação
dos resultados consolidados, quais sejam:
Vantagens:
•

possibilidades de compensação do prejuízo de uma(s) companhia(s)
com o lucro de outra(s) companhia(s);

•

eliminação da tributação dos dividendos distribuídos entre as
companhias do grupo;

•

diferimento da tributação sobre as operações intercompanhias.

Desvantagens:
•

regulamentação sobre os resultados consolidados é diretamente
relacionada às regras de apuração dos retornos consolidados;
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•

cada empresa terá que obedecer o período contábil consistente com o da
empresa holding (KPMG, c2004, p. 47).6

Claramente, as vantagens são mais relevantes que as desvantagens, uma vez que
estas estão relacionadas basicamente a procedimentos, enquanto que as primeiras são
relativas à melhoria do fluxo de caixa do grupo.

7.2.1 Análise da legislação

Neste item serão analisados os aspectos relacionados à dedução fiscal da
depreciação dos bens adquiridos nas operações de business combinations, a dedução fiscal
do goodwill e a tributação do ganho de capital pelo alienante.

7.2.1.1 Dedução fiscal da depreciação

A dedução fiscal da depreciação dos bens adquiridos nas operações de business
combinations, parcela referente à diferença entre o valor justo e valor contábil da entidade
adquirida, está sujeita à regra geral de depreciação dos ativos originários da companhia
investidora, tratamento semelhante ao do Brasil, diferenciando-se apenas pelo fato de no
Brasil chamar-se amortização do ágio e nos Estados Unidos chamar-se depreciação.

7.2.1.2 Dedução fiscal da amortização do goodwill

Historicamente, a amortização do goodwill não era dedutível na apuração do
Imposto de Renda Federal, proibição que constava na regulamentação do Tesouro norteamericano desde 1927. No entanto, em 1996, com a edição da Seção 197 do Code
(conjunto de regras semelhante ao regulamento do Imposto sobre a Renda no Brasil),
passou a ser permitida a dedução fiscal do goodwill, em conjunto com os demais itens de
ativos intangíveis adquiridos.

6

Tradução livre do original: Advantages and Disadvantages. The basic advantages of filing a consolidated
return are: the ability to apply a member’s losses against the income of other members; the full exclusion of
dividends from member corporations from taxable income; and deferral of tax on income from intercompany
transactions. The basic disadvantages of filing a consolidated return are: the consolidated return regulations
must be strictly complied with as a condition to filing a consolidated return; and each member must maintain
an accounting period consistent with that of the parent of the group.
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É importante destacar que nos Estados Unidos as regras são bem conectadas e, nos
casos de operações de business combinations, o comprador e o vendedor são obrigados a
incluir nos contratos de compra e venda a forma de alocação dos custos de aquisição. A
alocação do custo de aquisição tem importantes conseqüências tributárias, tanto para o
vendedor, como para o comprador.
O comprador tenta alocar a maior parte dos custos nos itens que terão dedução de
imediato ou em curto prazo, e com isso tenta maximizar o fluxo de caixa, com a redução
dos impostos.
Já o vendedor tenta alocar a maior parte dos custos nos itens intangíveis, inclusive
goodwill, sobre os quais será apurado o ganho de capital, o que lhe trará uma tributação
favorecida, como afirma Unger:
O preço pago pelo comprador tem que ser alocado aos ativos adquiridos.
A alocação tem conseqüências tributárias importantes tanto para o
vendedor quanto para o comprador: o vendedor tende a fazer a alocação
de modo que possa maximizar o ganho de capital, já o comprador busca
sempre maximizar o valor presente das deduções. (UNGER, 2004)7

Um exemplo importante da conexão e vinculação das normas fiscais norteamericanas é que tanto o vendedor quanto o comprador são obrigados a apresentar o
mesmo documento sobre a alocação do preço de aquisição (Form 8594 Asset Acquisition
Statement, formulário equivalente a DIPJ no Brasil), no qual é descriminado o custo de
aquisição de cada grupo de ativos e parcela alocada como goodwill, que equivale ao ganho
de capital do vendedor. Nesse sentido, Unger assim esclarece:
O Internal Revenue Service exige a declaração de alocação do preço de
aquisição tanto do vendedor quanto do comprador, ambos no formulário
“Form 8594, Asset Acquisition Statement”, no ano que for concretizado a
operação. Além disso, se nos períodos subseqüentes ocorrer alteração no
preço de aquisição, por conta de evento previsto em contrato, as duas
partes terão que fazer uma declaração complementar, no mesmo
formulário.8

Pelas regras da Seção 197, os intangíveis, inclusive o goodwill, poderão ser
amortizados em um período de 15 anos, iniciando-se no mês da aquisição. Para que seja

7

Tradução livre do original: The purchase price paid by the acquirer must be allocated among the assets
acquired. The allocation has significant tax consequences to both the seller, which often seeks to maximize
capital gains, and the acquirer, which often seeks to maximize the present value of tax deductions.
8
Tradução livre do original: Both the purchaser and seller are required to report the purchase price
allocation to the IRS on Form 8594, Asset Acquisition Statement, which is filed by both parties for the year of
purchase. An amended Form 8594 is filed if there has been a change of the purchase price in a subsequent
year, such as the payment of additional consideration contingent upon performance.
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obtida essa dedução, deve ser observado, além do procedimento citado, o seguinte critério
de alocação de custos para os ativos adquiridos, classificando os ativos em sete classes:
Classe I: Caixa
Classe II: Ativos negociados com freqüência;
Classe III: Instrumentos de dívidas, contas a receber e ativos a mercado. A alocação
deve ser feita em proporção, mas nunca em excesso, ao valor de mercado (fair
values);
Classe IV: Estoques ou bens destinados à venda, em proporção, a valor de mercado,
mas nunca em excesso (fair values);
Classe V: Todos os outros ativos não incluídos nas classes I, II, III, IV, VI, e VII.
Exemplos: máquinas, equipamentos, terrenos e edificações. A alocação deve ser
feita em proporção, mas nunca em excesso, a valor de mercado (fair values).
Classe VI: Todos os ativos intangíveis descritos na Seção 197 do Code, exceto
goodwill and going concern value. A alocação deve ser feita em proporção, mas
nunca em excesso, a valor de mercado (fair values).
Classe VII: O saldo remanescente, após alocação nas classes de I a VI, será alocado
como goodwill and going concern value.
Como pode ser observado, a regra de alocação fiscal é a mesma da regra contábil,
primeiro aloca-se o valor de mercado dos ativos adquiridos, inclusive os intangíveis, e o
saldo remanescente será denominado de goodwill, que também é classificado como
intangível.
Como regra geral, os ativos são amortizados de acordo com a sua vida útil definida,
inclusive os intangíveis, que possam ter sua vida útil definida.
O goodwill e os demais intangíveis sem definição de vida útil são amortizados
fiscalmente em 15 anos, contados a partir do mês de aquisição.

7.2.2 Tributação do ganho de capital na alienação

Como regra geral, o ganho de capital é tributado em separado dos demais
rendimentos das corporações. No entanto, diferentemente do que ocorre no Brasil, existe
vinculação entre o ganho de capital do vendedor e o goodwill registrado pelo comprador, o
que dificulta substancialmente os planejamentos fiscais nas reestruturações societárias ou
operações de business combinations.
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Nos casos de pessoas físicas, o ganho de capital está sujeito a alíquotas de imposto
menores que as incidentes sobre os demais rendimentos.
Na regulamentação fiscal, está previsto que o ganho de capital do vendedor terá que
ser conciliado com os ativos reconhecidos pelo comprador, que não estavam registrados
pela entidade adquirida como intangíveis.
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Neste capítulo, é feita uma análise comparativa do tratamento fiscal nas operações
de business combinations, especificamente dos tributos federais incidentes sobre o ganho
de capital e as alternativas de dedução da amortização do ágio, no Brasil, e do goodwill ,
nos Estados Unidos.

8.1 Forma de tributação das corporações
Nos Estados Unidos, existe a possibilidade de ser apurado o imposto com base no
retorno consolidado, por opção do contribuinte, que pode escolher a forma que lhe for mais
conveniente.
No Brasil, a única forma de apuração do imposto é pelo resultado individual de
cada empresa. No entanto, avaliando a evolução histórica, constata-se que, em 1977, com a
edição do Decreto-Lei n. 1.598, foi criada a opção para as empresas fazerem a apuração do
imposto pelo resultado consolidado, com critérios semelhantes aos adotados nos Estados
Unidos, mas, logo em seguida, a legislação foi revogada.
A forma de tributação dos Estados Unidos é mais justa e facilita o desenvolvimento
dos negócios nas corporações.
No Brasil, como a legislação não permite a tributação pelo resultado consolidado,
cria-se a necessidade das corporações desenvolverem planejamentos e criarem alternativas
para transferir resultados entre as empresas do grupo, gerando enormes disputas judiciais
com o Fisco.
Além da legislação fiscal ser muito restritiva, alguns setores da economia ainda
estão sujeitos a legislação específicas, como, por exemplo, o sistema financeiro. As regras
do Conselho Monetário Nacional não permitem que as atividades de capitalização,
seguros, corretagem de títulos e valores mobiliários sejam exercidas pelos bancos
múltiplos, mesmo sabendo que a grande maioria das empresas que desenvolvem esse tipo
de atividade pertencem aos conglomerados financeiros. A conseqüência disso é que muitas
vezes uma empresa tem prejuízo fiscal e outra empresa do mesmo grupo tem lucros
elevados, mas não é possível fazer a compensação.
Esse conjunto de entraves claramente gera custos adicionais para as corporações.
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8.2 Tributação relacionada às operações de business combinations

Neste item são analisados os principais conceitos fiscais, a forma de dedução fiscal
da amortização do ágio e a tributação do ganho de capital.

8.2.1 Dedução do ágio (Brasil) ou goodwill (EUA)

Para facilitar a compreensão, serão expostos os quadros comparativos 8.1, 8.2 e 8.3,
sem a preocupação de descrições detalhadas, uma vez que elas já constam de capítulos
anteriores.

Quadro 8.1 – Diferença entre valor de mercado e valor contábil dos bens adquiridos
Termo

Brasil

Estados Unidos

Regulamento do Imposto sobre a Renda

Internal Revenue
Code

Nome

Ágio, apenas no balanço individual da adquirente, no Alocado
aos
balanço consolidado alocado aos respectivos ativos
respectivos ativos

Fundamentação
econômica

Valor de mercado dos ativos da entidade adquirida Não há
superior ao contábil

Dedução fiscal

De acordo com a vida útil dos bens adquiridos

De acordo com a
vida útil dos bens
adquiridos

Quadro 8.2 – Ativos intangíveis não registrados na entidade adquirida
Termo

Brasil

Estados Unidos

Regulamento do Imposto sobre a Renda

Internal Revenue Code

Nome

Ágio

Ativos intangíveis

Fundamentação
econômica

Fundo de comércio ou outras razões Não há.
econômicas

Dedução fiscal

Não poderá ser dedutível fiscalmente, Se a vida útil for determinada, de
mas fará parte do custo de aquisição na acordo com a mesma. Para os casos de
alienação do negócio.
vida útil indeterminada, será dedutível
em 15 anos.
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Quadro 8.3 – Excesso de valor pago em relação ao valor de mercado dos ativos
adquiridos
Termo

Brasil

Estados Unidos

Regulamento do Imposto sobre a Renda

Internal Revenue Code

Nome:

Ágio

Goodwill

Fundamentação
econômica

Rentabilidade futura

Rentabilidade futura

Dedução fiscal

Só será permitida se ocorrer uma operação de incorporação Quinze anos, sem a
da empresa adquirida pela adquirente ou desta por aquela, necessidade
de
incorporação reversa.
operações
de
incorporação.
Prazo para a dedução cinco anos (um sessenta avos ao
mês).
Caso não ocorra uma das operações acima, o ágio será
indedutível fiscalmente, mas fará parte do custo de
aquisição na alienação do negócio.

Nesse caso, fica claro que a regra brasileira, apesar de aplicação mais complicada,
traz um beneficio fiscal maior que a norte-americana.

8.2.2 Tributação do ganho de capital

Como evidencia o Quadro 8.4, as normas-norte americanas são bem mais rígidas e
não deixam muitas alternativas de planejamentos para reduzir o imposto sobre o ganho de
capital.

Quadro 8.4 – Tributação do ganho de capital
Termo

Nome
Forma
apuração

Brasil

Estados Unidos

Regulamento do Imposto sobre a Renda

Internal Revenue Code

Ganho de capital

Long term capital gain

de Diferença entre valor de venda e o custo Diferença entre valor de venda e o valor de
contábil dos ativos líquidos
mercado dos ativos alienados

Controle pelo Não existe determinação legal para que seja
Fisco
confrontado o valor do ágio, pago pelo
comprador com o ganho de capital declarado
pelo vendedor. Isso possibilita algumas
alternativas de planejamento fiscal para
reduzir o imposto sobre o ganho de capital.

Existe a obrigatoriedade de vinculação
contratual da alocação do preço de
aquisição. Além disso, o comprador e o
vendedor têm que entregar, à Secretaria do
Tesouro, uma declaração de alocação dos
custos de aquisição, na qual está vinculado
o ganho de um com o goodwill ou ativo
intangível do outro.
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8.3 Resumo comparativo do tratamento contábil e tributário
Quadro 8.5 – Resumo Geral
Item/Tratamento >>
Nome

Societário

Conceito

1. Ágio/Goodwill Diferença

Brasil

Tributário
USA

para Amortizável

mais entre valor

Brasil

Não

Dedutível,

amortizável

sujeito

pago e valor de
mercado

USA
Dedutível
a

reestruturação

da

entidade adquirida.
Vida útil

Permanência

no 10

ativo.

anos,

no Indefinida

máximo.

Fundamentação

Justificativa para o Rentabilidade

econômica

pagamento

futura

Validação

Rentabilidade

da futura

controlada
.Impairmet test

5

da Não aplicável

anos,

no 15

anos,

no

mínimo

mínimo

Rentabilidade

Rentabilidade

da futura

da futura

da

controlada

controlada

controlada

Anualmente

Não aplicável

Não aplicável

manutenção
Deságio Diferença

2.

para Amortizável

Deduzido

dos Tributável

na Tributável pela

não realização

do redução

/Goowill

menos entre valor

ativos

negativo

pago e valor de

correntes

no investimento

custo dos ativos

mercado

da

momento

da

não correntes.

entidade adquirida.

aquisição.

Vida útil

Permanência

no 5

ativo

anos,

no Não aplicável

mínimo

5

anos,

do

no Não aplicável

mínimo

Fundamentação

Justificativa para o Prejuízo futuro Não aplicável

Prejuízo futuro Não aplicável

econômica

não pagamento

da controlada

3.

da controlada

Ativos Intangíveis

não Registrado

registrados

na como ágio.

Intangíveis

Registrado

Permanência
ativo.

Impairment test

Validação

Dedutível

como

entidade adquirida.
Vida útil

Não dedutível.

intangível.

no 10

anos,

no Indefinida

5

máximo.
da Não aplicável

Anualmente

anos,

no 15

anos,

no

mínimo

mínimo

Não aplicável

Não aplicável

manutenção
4.

Ganho

capital

de Lucro na venda

Valor de venda Valor de venda Tributável, mas Tributável, não
Reduzido pelo reduzido
custo contábil.

valor
mercado.

pelo é

admitido é admitido

de planejamento.

planejamento

o

9 CONCLUSÃO

Neste trabalho, nos propusemos comparar as normas contábeis e tributárias,
aplicáveis às operações de business combinations nos Estados Unidos e no Brasil.
Inicialmente, foi pesquisado o volume de operações realizadas no Brasil, de 1992 a
2004, e nos Estados Unidos, de 1990 a 2000. Em relação às normas contábeis aplicáveis ao
tema, foram estudados os pronunciamentos dos US-GAAP e as normas brasileiras. No
tocante aos aspectos tributários, foram abordadas as principais definições legais para o
tratamento fiscal, no momento da operação e na continuação do negócio.
No desenvolvimento do trabalho, procurou-se dar ênfase ao tratamento contábil e
fiscal dos investimentos permanentes em outras companhias, a forma de registro, os
critérios de avaliação, as necessidades de consolidação dos investimentos e as implicações
fiscais, de acordo com a legislação de cada país.
Nos capítulos relativos a comparações, foram apresentadas as principais
semelhanças e diferenças, tanto das normas e práticas contábeis, como dos aspectos fiscais.
O capítulo relacionado aos aspectos tributários não teve o objetivo de propor aproximação
entre as normas dos dois países, por tratar-se da política de arrecadação de cada país, mas
apenas de apresentar uma análise comparativa do tratamento fiscal dos dois países, para
facilitar a estruturação das operações, nas situações em que uma das empresas envolvidas
estiver sediada no Brasil e a outra nos Estados Unidos.
Nos aspectos contábeis, verificou-se que, em regra geral, os procedimentos para o
registro das operações de business combinations no Brasil são muito semelhantes aos dos
Estados Unidos, quando se trata de demonstrações contábeis consolidadas. A grande
diferença se relaciona ao registro contábil do goodwill negativo, nos Estados Unidos, em
relação ao deságio, no Brasil.
No Brasil, o deságio é reconhecido no passivo como resultado de exercícios
futuros, já nos Estados Unidos é utilizado para baixar os ativos não correntes, até zerar o
saldo dos mesmos e, na hipótese de sobrar algum valor após a redução a zero daqueles
ativos, será reconhecido no resultado do período como ganho extraordinário.
Em relação à divulgação das operações de business combinations, pode-se verificar
que os níveis de exigência das normas norte-americanas são bem maiores e mais
detalhados que os das normas brasileiras.
A grande divergência nos aspectos contábeis é relativa ao critério de avaliação do
goodwill, nos Estados Unidos, versus a avaliação do ágio, no Brasil.
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Nos Estados Unidos, desde a emissão do SFAS 141, em junho de 2001, o goodwill
deixou de ser amortizável e passou a ser submetido ao teste de impairment anualmente,
para verificar se o conjunto de ativos permanece com valor econômico que justifique a sua
manutenção em valor integral. Esse conceito elimina a determinação do prazo de
amortização e, em algumas situações, pode torná-lo infinito.
Já no Brasil, o ágio está sujeito a amortização de acordo com a projeção de lucros
utilizada para a sua fundamentação, mas não se permite a amortização em prazo superior a
dez anos.
As normas norte-americanas visam refletir nas demonstrações contábeis uma
aproximação do valor econômico dos elementos patrimoniais das companhias e torna-se
cada vez mais distante do conservadorismo tradicional.
O conceito utilizado pelas normas brasileiras está claramente mais apegado ao
conservadorismo tradicional, primeiro porque limita o prazo de amortização e, depois,
porque exige a revisão do fluxo de resultados futuros, apenas para certificar-se de que a
amortização não é insuficiente, e nunca para determinar se é necessária ou não a
amortização.
Portanto, conclui-se que, os critérios utilizados pelos US-GAAP tendem a
apresentar uma informação mais útil ao usuário das informações contábeis que as
apresentadas pelas demonstrações preparadas segundo os critérios definidos pelas normas
brasileiras.
Nesse sentido, entende-se que os órgãos responsáveis pelas definições contábeis no
Brasil deveriam aproximar as normas contábeis brasileiras das norte-americanas.
Quanto aos aspectos tributários, verificou-se que ambos os países tributam o ganho
de capital na alienação de investimentos e permitem a dedução da amortização do ágio ou
goodwill, mas por critérios diferentes.
No Brasil, o ganho de capital é tributado em conjunto com os resultados ordinários
das companhias ou da pessoa física, na mesma alíquota. No entanto, as regras de tributação
não estão vinculadas à alocação do preço de aquisição por parte do comprador, e isso
permite algumas alternativas de planejamento fiscal, de forma a reduzir os encargos
tributários para os vendedores.
Nos Estados Unidos, o ganho de capital é tributado em separado dos resultados
ordinários das corporações ou das pessoas físicas, e em alíquotas diferenciadas. No
entanto, as regras de tributação estão vinculadas à alocação do preço de aquisição por parte
do comprador, fazendo com que o ganho de capital do vendedor seja exatamente o
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goodwill amortizável pelo comprador, o que elimina qualquer possibilidade de
planejamento fiscal para reduzir os encargos tributários dos vendedores.
Complementando os aspectos tributários, verificou-se que o tratamento fiscal da
amortização do ágio está assim definido: no Brasil, não é permitida a dedução do ágio sem
a existência de uma operação societária de incorporação, mas como a legislação criou essa
alternativa, praticamente todas as operações de aquisição são estruturadas de forma tal que
permita ser realizada a operação de incorporação, o que viabiliza a dedução do ágio.
Portanto, concluiu-se que a dedução fiscal da amortização do ágio é permitida em prazo
mínimo de cinco anos, desde que contabilmente também haja amortização.
Nos Estados Unidos, a dedução fiscal da amortização do ágio está definida nas
regras de tributação dos intangíveis e é permitida em quinze anos, contados a partir do mês
da aquisição. Como existe a possibilidade de apuração do imposto pelos resultados
consolidados, não há a necessidade de operações de incorporação entre as sociedades,
como existe no Brasil.
Finalmente, deve-se destacar que não houve a pretensão de esgotar o assunto, pois
o tema é muito complexo, sujeito a constantes alterações, seja por parte das autoridades
reguladoras, seja pela criatividade dos agentes mercadológicos.
Outras pesquisas poderão ser realizadas para estudar de forma mais aprofundada
alguns itens específicos. Para futuras pesquisas, são recomendados os seguintes temas:
•

Estudo de caso comparando e quantificado os efeitos fiscais das operações de
business combinations, nos Estados Unidos e no Brasil.

•

Comparação das normas contábeis dos Estados Unidos e do Brasil às normas
internacionais.

•

Estudo de caso comparando a aderência das práticas contábeis para as
operações de business combinations com as definições legais utilizadas nos
Estados Unidos e no Brasil.
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