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RESUMO 

SANTOS, Jaqueline R. AVALIAf;AO DE INVESTIMENTOS PELO METODO 

DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL. 

A Lei 6.404/76, conhecida como Lei das Sociedades Anonimas, 

introduziu criterios contabeis de avaliac;ao de investimentos mais 

adequados que os ate entao praticados pelas empresas. Estes criterios de 

dividem em dais metodos de avaliac;ao de investimentos: o Metoda de 

Gusto e o Metoda da Equivalencia Patrimonial. Sao esses criterios de 

relativa complexidade na aplicac;ao pratica, motivo pelo qual este assunto e 

tratado tanto na questao contabil como na fiscal e geram duvidas entre os 

profissionais envolvidos nas operac;oes tais como contadores, advogados, 

auditores, administradores. 

No metoda da Equivalencia Patrimonial se concentram as maiores 

complexidades e dificuldades de aplicac;ao pratica. Este criteria traz reflexos 

relevantes nas demonstrac;oes financeiras de muitas empresas, pais as 

empresas reconhecem os resultados de seus investimentos relevantes em 

coligadas e controladas, no momenta que tais resultados sao gerados 

naquelas empresas, e nao somente no momenta em que sao distribufdos 

na forma de dividendos, como ocorre com o metoda de custo. 

0 trabalho visa esclarecer em diversas situac;oes que ocorrem entre 

empresas ligadas ou nao, na aquisic;ao de investimentos, a forma de 

reconhecimento pelo metoda da Equivalencia Patrimonial e os reflexos 

contabeis e fiscais. 

PALAVRAS-CHAVE: Avalia9ao de investimentos; Metoda de 

Equivalencia Patrimonial. 
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INTRODUCAO 

Um dos principais objetivos da Contabilidade e o de oferecer 

informagoes a respeito da vida das empresas. A melhoria da qualidade 

dessas informagoes tern sido objeto de muitos estudos e pesquisas dos 

6rgaos nacionais e internacionais, assim como de professores, 

estudantes e profissionais da area contabil. 

Nesse sentido, a forma de avaliar os investimentos permanentes em 

outras sociedades tern merecido, ao Iongo dos anos, bastante atengao, 

pois as empresas, alem de suas pr6prias atividades, tambem participam 

de outras empresas. Regra geral, essa participagao tern como objetivo a 

diversificagao de riscos e a otimizagao de seu resultado global. 

Conforms os autores Schimidt, Santos e Fernandes, descrevem 

(2004, p.31) a importancia do Metodo de Equivalencia Patrimonial, cuja 

origem e anglo-saxonica, e ressaltada pelo fato de que ele constitui-se 

em uma simplificagao do processo de consolidagao, em que, mediante 

um unico registro no ativo da investidora em contrapartida de uma conta 

de resultado operacional, obtem-se uma posigao similar de patrimonio e 

resultados, caso a empresa tenha realizado a consolidagao de suas 

demonstragoes financeiras, estabelecendo-se, entao, estreita relagao 

com o processo de consolidagao das demonstragoes financeiras. 

Por esse motivo o metodo e conhecido na lingua inglesa como "one 

line consolidation". E interessante observar que a Equivalencia 

Patrimonial surgiu inicialmente para complementar as demonstragoes 
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financeiras consolidadas, mas que em seguida passou a ser utilizada 

nas demonstragoes financeiras individuais, principalmente nos parses de 

influencia anglo-saxa. 

No Brasil o Metodo de Equivalencia Patrimonial foi instituldo pela Lei 

no 6.404,76 (art.248) e, posteriormente, regulado pelo Decreta-lei no 

1.598/77 (arts. 20 a 26). 0 Banco central do Brasil, por meio das 

Resolugoes no 476 e 484, baixou normas aplicaveis as instituigoes 

financeiras. A Comissao de Valores Mobiliarios, por sua vez, 

estabeleceu normas para as companhias abertas, por meio da 

expedigao da lnstrugao CVM no 1 a qual foi substitulda pela lnstrugao 

CVM no 247, de 27/03/1996 

Em decorrencia da alteragao efetuada no Decreta-lei no 1.598/77 

pelo Decreta-Lei no 1.648/78 foram estendidas expressamente a todas 

as pessoas jurldicas as normas sobre Equivalencia Patrimonial. 

Conforme explica Perez Junior e Oliveira (1998, pag.29) ate o 

advento da lei no 6.404/76 e do Decreta-lei no 1.598/77, uma empresa 

que possulsse investimento relevante em coligada ou controlada 

somente registrava em seus livros os resultados desse investimento 

quando recebesse dividendos ou quando recebesse agoes bonificadas. 

A introdugao da equivalencia fez com que os resultados da coligada 

ou controlada fossem registrados no mesmo exerdcio em que foram 

gerados. 

0 Metodo da Equivalencia Patrimonial consiste em reconhecer os 

efeitos da variagao do patrimonio Hquido de cada controlada, coligada e 

equiparada no exerdcio social em que ocorre, independentemente de 

sua realizagao financeira. Esse reconhecimento e proporcional ao 
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percentual de participagao da investidora no capital de cada investida, 

conforme determina a Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, no 

paragrafo unico, do Art.1 o da lnstrugao 247/96. 

Destaque dado pelos autores Schimidt, Santos e Fernandes, (2004, 

p.32) e que, da mesma forma que no Brasil, nas normas norte

americanas, a escolha do metodo de avaliagao de investimentos nao e 

uma decisao da administragao da empresa, mas determinada pelos US

GAAP, que definem quando se deve utilizar um ou outro metodo. 
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CAPITULO 1 - CONCEITOS INICIAIS 

CONCEITOS 

Segundo explica Neves e Viceconti (1999, pag.117), os 

investimentos em participagoes societarias sao aplicagoes de recursos 

efetuados par uma sociedade ( denominada investidora) na aquisigao de 

agoes ou quotas do capital de outra pessoa jurfdica (denominada 

investida). 

Os investimentos dividem-se: 

a) lnvestimentos Temporarios: adquiridos com a intengao de 

revenda e tendo, geralmente, carater especulativo. Podem ser 

classificados no Ativo Circulante (AC) ou Ativo Realizavel a 

Longo Prazo (ARLP), sao avaliados pelo custo de aquisigao. 

b) lnvestimentos Permanentes: adquiridos com a intengao de 

continuidade, representando, portanto, uma extensao da 

atividade econ6mica da investidora, devem ser classificados no 

Ativo permanente (AP), podem ser avaliados pelo custo da 

aquisigao ou pelo Metoda de Equivalencia Patrimonial (MEP), 

sendo este ultimo o assunto do presente trabalho. 
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EXIGENCIAS PARA APLICACAO DOS METODOS DE 

CUSTO E DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 

0 embasamento legal do Metodo de Equivalencia Patrimonial nas 

normas brasileiras esta descrito na Lei das Sociedades por Agoes e e 

aplicavel a todas as sociedades, exceto as sociedades anonimas de 

capital aberto que sao regidas pelas normas emitidas pela Comissao de 

Valores Mobiliarios (CVM), atraves da lnstrugao Normativa no 247/96. 

Os investimentos permanentes, que devem ser avaliados pelo Metodo 

da Equivalencia Patrimonial, de acordo com a legislagao societaria, 

estao descritos no art.248 da lei 6.404/76, que estabelece: 

"Art.248. No balam;o patrimonial da companhia, os 

investimentos relevantes (art.247, paragrafo unico) em sociedades 

coligadas sabre cuja administra<;ao tenha influ{mcia, ou de que 

participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e em 

sociedades controladas, serao avaliados pelo valor de patrimonio 

lfquido, de acordo com as seguintes normas: ... " 

Segundo a CVM, IN no 247/96, instrugao esta que introduziu alguns 

avangos em relagao a Lei 6.404/76, especialmente quando eliminou o 

criteria da relevancia para as controladas e determinou a equiparagao a 
coligada quando houver a participagao igual ou superior a 1 0% do 

capital votante, alem da criagao do conceito de coligagao indireta. A 

lnstrugao Normativa no 247/96 estabelece, em seu art. 5°: 

"Arl.5° Deverao ser avaliados pelo Metoda da Equivalencia 

Patrimonial: 

I - o investimento em cada contra/ada; e 
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II- o investimento relevante em cada coligada elou em sua 

equiparada, quando a investidora tenha influencia na administrar:;ao 

ou quando a porcentagem de participar:;ao, direta ou indireta da 

investidora, representar 20% (vinte por cento) ou mais do capital 

social da coligada. 

Paragrafo (mico. Serao considerados exemplos de evidencias 

de influencia na administrar:;ao da coligada: 

a) participar:;ao nas suas deliberar:;oes sociais, inclusive 

com a existencia de administradores comuns; 

b) poder de eleger ou destituir um ou mais de seus 

administradores; 

c) volume relevante de transar:;oes, inclusive com o 

fornecimento de assistencia tecnica ou informar:;oes 

tecnicas essenciais para as atividades da investidora; 

d) significativa dependencia tecnol6gica elou 

economico-financeira; 

e) recebimento permanente de informar:;oes contabeis 

detalhadas, bern como de pianos de investimentos; 

ou 

f) uso comum de recursos materiais, tecnol6gicos ou 

humanos." 

Conforme citam Schimidt, Santos e Fernandes, (2004, p.34), 

constata-se que, seguindo uma tendencia internacional, a CVM obrigou 
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as controladas, independentemente da relevancia, a adotar o Metoda da 

Equivalencia Patrimonial, alem de criar o conceito de equiparada a 
coligada. 

Os investimentos que nao se enquadram nas exrgencias 

apresentadas sao avaliados pelo metoda de custo, tais como: 

a) lnvestimentos em sociedades que nao sao ligadas ou que nao 

sao controladas; 

b) lnvestimentos nao relevantes em sociedade coligada ou em 

sociedade controlada; e 

c) lnvestimento relevante em sociedade coligada, mas sem 

existencia de influencia em sua administragao, ou cujo 

percentual de participagao nao atinge 20% do capital social da 

sociedade coligada. 

Adiante serao tratados os conceitos utilizados. 

COMPARACAO COM 0 METODO DE CUSTO 

Os investimentos avaliados pelo metoda de custo sao mantidos par 

seu valor hist6rico. A investidora nao altera o valor contf~bil do 

investimento em fungao da investida ter apurado lucro ou prejufzo. Os 

dividendos declarados pela investida sao contabilizados como receita na 

investidora. 

0 Metoda de Equivalencia Patrimonial e utilizado para avaliagao de 

investimentos mais significativos, possufdos par uma entidade, em 
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termos de controle. No Metoda de Equivalencia Patrimonial, 

diferentemente do que ocorre no metoda de custo em que o resultado e 

reconhecido pelo regime de caixa, o resultado e as variagoes ocorridas 

no patrimonio de uma controlada ou coligada devem ser reconhecidos 

no momenta de sua apuragao, independentemente de serem ou nao 

distribuldos, atendendo dessa maneira ao principia da competencia. Os 

dividendos declarados pela sociedade investida sao considerados como 

redugao do investimento na sociedade investidora. 

EXEMPLO: 

A investida propoe a distribuigao de dividendos no montante de $ 15. 

Forma de contabilizagao: 

Contabilidade da lnvestidora Contabilidade da 

lnvestida 

Metodo do Custo Metodo da 

Equivalencia (MEP) 

Caixa Caixa 

1100 1100 

Dividendos a Receber Dividendos a Receber Dividendos a Pagar 

151 151 115 

lnvestimento lnvestimento Patrimonio Liquido 

Capital e Reservas 

100 1 100 100 

20 20 

120 1.§. .1§_ 120 

105 105 

Receita de Dividendos Resultado Operacional Resu/tado do Exercicio 

115 20 20 
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Segundo apresenta Ribeiro (2005, pag.95) a grande vantagem da 

aplicagao do Metodo da Equivalencia Patrimonial, principalmente para 

aqueles que aplicam recursos financeiros no mercado de capitais, por 

intermedio das Balsas de Valores ou diretamente na subscrigao de 

capital de outras empresas, esta no reconhecimento dos resultados 

auferidos pelas investidas, no momenta em que eles sao apurados, 

passando a integrar os resultados da investidora, independente de 

ocorrer ou nao a distribuigao de dividendos pelas investidas. 

CAPITULO 2 - APLICAt;AO, TECNICA E 

CONTABILIZAt;AO DO METODO DA 

EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 

DEFINICAO DE COLIGADAS E CONTROLADAS 

0 conceito de coligadas e controladas estao definidos de acordo com 

os paragrafos primeiro e segundo do art.243 da Lei das Sociedades por 

Agoes, que estabelece: 

"§ 1° Sao co/igadas as sociedades quando uma participa, com 

10% (dez por cento) ou mais, do capital da outra, sem controla-la. 

§ 2° Considera-se contra/ada a sociedade na qual a controladora, 

diretamente ou atraves de outras controladas, e titular de direitos de 

s6cio que /he assegurem, de modo permanente, preponderancia nas 

delibera<;oes sociais e o poder de eleger a maioria dos 

administradores." 
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··------------------------------------------~ 

Conforme ressaltam Schimidt, Santos e Fernandes, (2004, p.38), o 

conceito de coligada, estabelecido na legislagao societaria brasileira, 

refere-se ao capital, sem mencionar as especies de agoes, ou seja, diz 

respeito ao capital total, alem disso, a Lei das Sociedades par Agoes 

nao faz referenda as participagoes indiretas, ou seja, as empresas sao 

coligadas somente par participagoes diretas. 

Ja a definigao de coligada segundo a CVM esta descrita no art.2° da 

lnstrugao Normativa no 247/96, que dispoe: 

"Art. 2° Consideram-se coligadas as sociedades quando uma 

participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital da outra, sem 

controla-la" 

Paragrafo (mico. Equiparam-se as coligadas, para OS fins desta 

lnstru<;ao: 

a) as sociedades quando uma participa indiretamente com 

10% (dez por cento) ou mais do capital da outra, sem 

controla-la; 

b) as sociedades quando uma participa diretamente com 

10% (dez porcento) ou mais do capital votante da outra, 

sem controla-la, independentemente do percentual da 

participa<;ao no capital total." 

Em relagao ao conceito de coligagao, segundo a CVM ele e identico 

ao da legislagao societaria, porem ela criou o conceito de sociedades 

equiparadas as coligadas, para as quais se estendem todos os 

dispositivos aplicaveis as coligadas. A equiparagao a coligada, 

diferentemente da coligagao, diz respeito as agoes com direito a voto, 
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tambem pode ocorrer equiparac;ao a coligada atraves de participac;oes 

indiretas, enquanto a coligac;ao somente ocorre atraves de participagoes 

diretas. 

Em linhas gerais, conforms discorrem Schimidt, Santos e Fernandes, 

(2004, p.39), a CVM ampliou o conceito de coligada, incluindo as 

participagoes indiretas no capital votante, a exemplo do que ocorre nas 

normas internacionais. Todavia, nao definiu se estas sao atraves de 

controladas ou ate mesmo coligadas. Na falta de definic;ao legal, 

entende-se que as participagoes indiretas possam ser exercidas atraves 

de coligadas e controladas. 

Para visualizar a situac;ao descrita anteriormente, vamos a um 

exemplo: 

1. Delta possui 10% do capital votante de C (25% de 40%), 

indiretamente atraves da coligada A; logo C e equiparada a 
coligada de Delta. 

2. Omega detem apenas 6% do capital total de B, mas 18% das 

ac;oes com direito a voto, conforms descrito a seguir; logo, a 

empresa B e equiparada a coligada de Omega. 

Agoes com direito a voto 

Agoes sem direito a voto 

Total 

Omega: 180 ac;oes com direito a voto 

180 = 18% das ac;oes com direito a voto 

1.000 

180 = 6% do capital total 

3.000 
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DELTA CMEGA 

25%CV 6%CT 

A B 

40%CV 

c 

Com relac;ao ao conceito dado pela CVM a controlada, e definido no 

art.3o da lnstruc;ao Normativa no 247/96, que considera controlada a 

sociedade na qual a investidora, direta ou indiretamente, seja titular de 

direitos de s6cio que lhe assegurem, de modo permanente a 

preponderancia nas deliberac;oes sociais e o poder de eleger ou destituir 

a maioria dos administradores. Tambem sao consideradas como 

controlada filial, agencia, sucursal, dependencia ou escrit6rio de 

representac;ao no exterior, sempre que os respectivos ativos e passives 

estejam incluidos na contabilidade da investidora, por forc;a de 

normatizac;ao especifica; e as sociedades que estejam sob controle 

comum ou exercido mediante a existencia de acordo de votos, 

independentemente do seu percentual de participac;ao no capital 

votante. 
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DETERMINACAO DA RELEVANCIA 

0 metoda de equivalencia patrimonial dever ser utilizado para 

os investimentos relevantes, de acordo como art.247 da Lei 6.404/76 

e § 3° do art.328 do RIR, considera-se relevante o investimento: 

"a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contabil 

e igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor do patrimonio lfquido 

da companhia; 

b) no conjunto das sociedades co/igadas ou controladas,se o valor 

contabil e igual ou superior a 15% (quinze por cento) do valor do 

patrimonio lfquido da companhia." 

A determinagao da relevancia dos investimentos e feita pela relagao 

percentual entre o valor contabil dos investimentos no ativo da 

investidora eo valor do patrimonio Hquido da propria investidora, ambos 

na data do encerramento das demonstragoes financeiras. 

Vamos aos exemplos: 

EXEMPLO 1 

PL DA INVESTIDORA: $ 500.000,00 

INVESTIMENTOS: 

Na Coligada A: $50.000 (10% do PL= Relevante) 

Na Controlada B: $20.000 (4% do PL = Nao Relevante) 
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Apesar da relagao de controle ser mais forte que a de coligagao, o 

investimento na controlada B nao e relevante e o na coligada A e 

relevante. 

Caso a investidora possufsse $ 25.000,00, de investimentos na 

controlada B (5%), ambos os investimentos em A e B seriam relevantes, 

pois totalizariam 15%. 

EXEMPLO 2 

PL DA INVESTIDORA: $ 500.000,00 

INVESTIMENTOS: 

Na Coligada C: $ 20.000 (4%) (4%+5%+6%=15%) 

Na Controlada D: $ 25.000 (5%) T odos sao Relevantes 

Na Controlada E: $ 30.000 (6%) 

TECNICA E CONTABILIZACAO DO METODO DA 

EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 

Antes de aplicar o MEP e necessaria observar alguns procedimentos 

descritos no art.248 da Lei n° 6.404/76, nos arts. go a 11 da lnstrugao 

CVM n° 247/1996,e nos arts.384 a 391 do RIR/99; conforme descreve 

Ribeiro (2005, pag.98 a 99). 

"1. 0 valor do patrim6nio lfquido da coligada, da equiparada a 
coligada ou da controlada sera determinado com base em balango 

patrimonial ou balancete de verificagao levantado, com observancia das 

normas da Lei n° 6.404/76, na mesma data, ou ate 60 dias, no maximo, 

antes da data do balango da companhia. 
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2. 0 valor do investimento, pelo Metoda da Equivalencia Patrimonial, 

sera obtido mediante 0 seguinte calculo: 

a) aplicando-se a porcentagem de participagao no capital social 

sabre o valor do Patrimonio Uquido da coligada e da controlada; 

b) subtraindo-se, do montante referido na letra a, os Iueras nao 

realizados, lfquidos dos efeitos fiscais. Lueras nao realizados 

compreendem aqueles decorrentes de neg6cios com a investidora ou 

com outras coligadas e controladas, quando: 

b1) o Iuera estiver incluldo no resultado de uma coligada e 

controlada e correspondido, par inclusao, no custo de aquisigao de 

ativos de qualquer natureza no balango patrimonial da investidora; 

b2) o Iuera estiver incluldo no resultado de uma coligada e 

controlada e correspondido, par inclusao, no custo de aquisigao de 

ativos de qualquer natureza no balango patrimonial de outras coligadas 

e controladas. 

3. Os prejulzos decorrentes de transagoes com a investidora, 

coligadas e controladas nao devem ser eliminados no calculo da 

equivalencia patrimonial. 

4. Os Iueras e prejulzos, assim como as receitas e as despesas 

decorrentes de neg6cios que tenham gerado, simultanea e 

integralmente, efeitos opostos nas contas de resultado das coligas e 

controladas, nao serao excluldos para fins de calculo do valor do 

investimento. 
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5. 0 periodo de abrangencia das demonstragoes contabeis da 

coligada e controlada devera ser identico ao da investidora, 

independentemente das respectivas datas de encerramento. 

6. Admite-se a utilizagao de periodos nao identicos, nos casas em 

que esse recurso representar melhoria na qualidade da informagao 

produzida, sendo a mudanga evidenciada em nota explicativa. 

7. Para a determinagao do valor equivalencia patrimonial, a 

investidora devera: 

a) eliminar os efeitos decorrentes da diversidade de criterios 

contabeis, em especial, referindo-se a investimentos no exterior; 

b) excluir o montante correspondents as participagoes redprocas; 

c) reconhecer os efeitos decorrentes de eventos relevantes ocorridos 

no periodo intermediario, no caso de demonstragoes contabeis 

levantadas em datas diversas; 

d) reconhecer os efeitos decorrentes de classes de agoes com direito 

preferencial de dividendo fixo, dividendo cumulativo e com diferenciagao 

na participagao de Iueras." 

Esse metoda de avaliagao e designado pela expressao Metoda da 

Equivalencia Patrimonial pelo fato de o seu calculo basear-se no valor 

do patrimonio Hquido da coligada ou controlada. 

0 valor do investimento e determinado no final do exerdcio mediante 

a aplicagao, sabre o valor do patrimonio Hquido da coligada ou 

controlada, da porcentagem de participagao no seu capital, observados 

algumas situagoes que estarao descritas nos itens seguintes. 

Demonstragao de Calculo: 
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A empresa Exemplo S/A possui 45% de participagao na empresa 

Modelo S/A: 

Balan~o Patrimonial da empresa Exemplo S/A em 31.12.2005 

ATIVO PASSIVO 

Circulante 12.000 Circulante 10.000 

Realizavel a Longo 3.000 Exigfvel a Longo Prazo 1.000 

Prazo 

Permanente 10.000 Patrim6nio Uquido 14.000 

lnvestimento em 8.000 Capital 9.000 

Coli gad as 

lmobilizado 2.000 Reservas 5.000 

Total 25.000 Total 25.000 

Balan~o Patrimonial da empresa Modelo S/A em 31.12.2005 

ATIVO PASSIVO 

Circulante 17.000 Circulante 6.000 

Realizavel a Longo 2.000 Exigfvel a Longo Prazo 500 

Prazo 

Permanente 10.200 Patrim6nio Uquido 22.700 

lmobilizado 8.000 Capital 6.000 

lnvestimentos 200 Reservas 6.500 

Diferido 2.000 Lueras Acumulados 10.200 

Total 29.200 Total 29.200 

Patrim6nio Uquido Percentual de participac.;:ao Valor atualizado do 

da lnvestida - da investidora - Exemplo lnvestimento 

Modelo S/A S/A 

22.700 45% 10.215 

Valor atualizado do Sal do Contabil registrado Resultado da Equivalencia 

lnvestimento na investidora 

10.215 8.000 2.215 
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Quando apura-se resultado positive, debita-se investimento e credita

se Ganho com Equivalencia Patrimonial (Receita Operacional). Quando 

apura-se resultado negative, o lanc;amento sera a credito de 

investimento e debito de Perda com Equivalencia Patrimonial (Despesa 

Operacional). No exemplo citado temos a seguinte contabilizac;ao na 

Empresa Exemplo S/A: 

Descri~ao Debito Credito 

lnvestimento em Coligadas 8.000 

Disponivel 8.000 

Pela aquisic;ao do lnvestimento na Empresa Modelo S/A 

lnvestimento em Coligadas 2.215 

Receita de Equivalencia Patrimonial 2.215 

Resultado de Equivalencia Patrimonial na Empresa Modelo S/A 

Vale ressaltar que conforme o art.389 do RIR, o ajuste contabil 

decorrente da equivalencia patrimonial nao sera computado na 

determinac;ao do Lucro Reale da base da Contribuic;ao Social; ou seja; 

se o resultado da equivalencia for negative nao sera dedutfvel do 

Impasto de Renda e, se for positive, nao sera considerado como receita 

tributavel. 

''Art. 389 - A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por 

aumento ou redut;ao no valor de patrimonio lfquido do investimento, 

nao sera computada na determinat;ao do lucro real (Decreta-Lei n° 

1.598, de 1977, art. 23, e Decreta-Lei n° 1.648, de 1978, art. 1°, 

inciso IV)." 

(. .. ) 
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VARIACAO NA PORCENTAGEM DE PARTICIPACAO 

Carvalhosa comenta (1998, pag.74) que muitas vezes a sociedade 

investidora sofre ganho ou perda que nada tern que ver com o 

desempenho da propria investida, mas sim com transagoes de capital 

que nao afetam o resultado desta sociedade, mas afetam o da 

sociedade investidora. 

Seguindo este raciocfnio Schimidt, Santos e Fernandes, (2004, p.124 

e 125) explicam que as variagoes nos percentuais de participagao de 

investimentos surgem quando a investidora deixa de subscrever agoes 

nos aumentos de capital, ou o faz por percentuais diferentes dos 

existentes, ora aumentando-os, ora diminuindo-os; o tratamento contabil 

tanto pela legislagao societaria quanto pela CVM e o mesmo, ou seja, o 

de registrar o ganho ou perda como resultado nao operacional. 

Esses ganhos e essas perdas evidenciam e formalizam posigoes 

normalmente ja presentes economicamente, mas nao reconhecidas 

contabilmente. A formalizagao da-se pela efetiva transagao com 

terceiros via cessao de direitos de subscrigao. 

Para demonstrar como isto funciona utilizar-se-a um exemplo pratico 

em que ocorre um aumento de capital a valor contabil por apenas um 

acionista, modificando entao o percentual de participagao dos 

investidores na investida. 
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1- Situa~ao inicial das entidades antes da varia~ao 

DELTA OMEGA 

AC 1.450 AC 4.550 

AP lnvestimento* 1.050 PL 2.500 AP lnvestimento* 450 PL 5.000 

* 630 a<;oes 1 , 00 *270 a<;oes 1,00 

70% 30% 

SIGMA 

AP 1.500 PL 1.500 

Capital Social* 900 

Reservas 600 

* 900 a<;oes valor nominal 1 ,00 

AC= Ativo Circulante 

AP= Ativo Permanente 

PL= Patrimonio Uquido 

Em rela<;ao a situagao patrimonial apresentada, suponha-se que 

ocorra um aumento de capital de $ 1.000,00, subscrito e integralizado, 

sem agio ou desagio, pela empresa Omega. Em fungao desse aumento 

de capital, o percentual de participagao de Delta passa a ser de 33,16% 

(630/1.900) e o percentual de omega passa a ser de 66,84% 

(1.270/1.900). 

Consequentemente, nas normas brasileiras foi gerada uma perda 

nao operacional de $ 221 ,00 na empresa Delta e urn ganho nao 

operacional nesse mesmo valor na empresa Omega, porque existem 

- 25-



reservas do patrimonio lfquido de Sigma, conforme os registros 

apresentados a seguir: 

2 - Registros Contabeis da varia~ao no percentual de participa~ao 

DELTA 

lnvestimento Sigma 

(SI) 1.050 221 (2) 

829 

OMEGA 

lnvestimento Sigma 

(SI) 450 

(1) 1.000 

(2) 221 

1.671 

SIGMA 

Caixa 

(1)1.000 

Reserva de Lueras 

600 (SI) 

(SI)= Saldo lnicial 

Perda Nao Operacional 

em lnvestimentos 

(2) 221 

Caixa 

(SI) 4.550 1.000 (1) 

3.550 

Ganho Nao 

Operacional em 

lnvestimentos 

221 (2) 

Capital Subscrito Capital a lntegralizar 

900 (SI) 1.000 1.000(1) 

1.000 (1) 

1.900 

Ativo Permanente 

(SI) 1.500 

(1) Pela integraliza<;ao de capital em dinheiro, pela empresa 

Omega, no valor de $1.000. 

(2)= Pela varia<;ao no percentual de participa<;ao. 

-26-



AJUSTES DE EXERCiCIOS ANTERIORES 

Segundo explica Schimidt e Santos (2002, pag. 79 e 80) conforme a 

Lei 6.404/76, art.186, §1°, serao consideradas como ajustes de 

exercfcios anteriores apenas os decorrentes de erro referente a 

exercfcios anteriores, que nao possa ser imputavel a eventos 

subseqOentes e aqueles decorrentes de mudanga de criterios contabeis, 

cujo objetivo e ode apurar o resultado do exercfcio "puro", ou seja, sem 

a inclusao de valores referentes a outros exercfcios. Todavia, esse valor 

modifica o patrimonio lfquido da investida e representa um ganho ou 

perda efetiva para a investidora, que deve, em conseqOencia disso, 

tanto na legislagao societaria quanta pela CVM, ser registrado como 

resultado da equivalencia patrimonial. 

De acordo com as normas brasileiras, a investidora deve registrar as 

operagoes que resultam em ajustes de exercfcios anteriores na investida 

em contrapartida de resultado de equivalencia patrimonial, ja que esse 

valor representa um ganho ou uma perda efetiva para a investidora. 

Exemplo dos registros contabeis, tanto na investida quanta na 

investidora, na qual a investida registra uma despesa e uma receita de 

exercfcios anteriores, respectivamente. 
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Registros Contabeis dos ajustes de exercfcios anteriores 

INVESTIDORA DELTA (Possui 80% do capital de Omega) 

lnvestimento 6mega 

(SI) 2.000 960 (1) 

(2) 480 

Resultado da Equivalencia 

Patrimonial 

(1) 960 480 (2) 

CONTROLADA OMEGA 

Lucro/Prejuizo 

Acumulado 

(2) 1.200 600 (2) 

(SI)= Saldo lnicial 

Estoques 

(SI) 5.000 1.200 (1) 

(2) 600 

Capital Subscrito 

2.500 (SI) 

(1) No caso de despesa de exercicios anteriores (erros nos estoques) 

(2)= No caso de receita de exercicios anteriores (erros nos estoques). 

REAVALIACAO DE BENS 

Conforme explica Ribeiro (2005, pag.1 06) quando uma empresa 

reavalia bens do Ativo Permanente, conforme estabelece o § 3° do 

art.182 da Lei n° 6.404/76, com contrapartida ao acrescimo debitado na 

conta que registra o bem que esta sendo reavaliado, deve-se criar uma 

reserva de Reavaliagao. Essa reserva integrara o Patrimonio Lfquido da 

empresa, aumentado-o. 
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0 tratamento contabil da reserva de reavaliac;ao de ativos de 

controladas e o mesmo tanto na legislac;ao societaria quanto na CVM. 

Todavia, esta foi explfcita em relac;ao a esse tratamento atraves da 

Deliberac;ao n° 183/95, que estabelece em seu n° 36: 

"36. 0 resultado de reavalia<;ao, ou seja, a diferen<;a entre o valor da 

nova avalia<;ao e o valor /fquido contabil do bem, corrigido 

monetariamente e depreciado ate a data da avalia<;ao, devera ser 

incorporado ao ativo reava/iado correspondente e tera como 

contrapartida conta denominada Reserva de Reavalia<;ao, no 

patrimonio Lfquido, com o conseqilente reconhecimento dos 

impastos incidentes sabre a Reserva de Reavalia<;ao ... " 

Em func;ao disso, conforme apresenta Schimidt, Santos e Fernandes, 

(2004, p.131), quando uma empresa controlada ou coligada procede a 

avaliac;ao de seus ativos a valor de mercado, com base em um laudo de 

avaliac;ao firmado por tres peritos ou uma empresa especializada em 

avaliac;oes, registra a contrapartida desse aumento de valor do ativo 

reavaliado em uma conta de reserva de reavaliac;ao, aumentando entao 

o valor de seu patrimonio lfquido. Alem disso, os impastos incidentes 

sobre a Reserva de Reavaliac;ao deverao ser destacados quando do 

registro da Reserva de Reavaliac;ao. 

Na mesma data, com base no referido laudo de avaliac;ao, a 

investidora devera registrar tambem esse acrescimo, proporcionalmente, 

na conta de lnvestimentos, em contrapartida de uma conta de Reserva 

de Reavaliac;ao de ativos de controladas. A contrapartida do ajuste do 

investimento, no caso de reavaliac;ao de ativos de controladas, nao sera 

registrada pela investidora como Reserva de Reavaliac;ao somente 

quando a mesma possuir agio na aquisic;ao deste investimento pelo 
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fundamento economico valor de mercado, conforms dis poe no art.16, II I, 

da lnstrugao Normativa n° 247/96. 

Portanto, quando o aumento do PL da investida resultar da 

constituigao de Reserva de Reavaliagao, a investidora devera: 

a) verificar se conta agio contabilizado separadamente da conta 

que registra o lnvestimento. Se houver, precisara verificar se os 

bens reavaliados na investida correspondem aos bens que 

deram origem ao respective agio. Caso positive, em 

contrapartida ao debito na conta lnvestimentos, sera 

amortizado o agio; caso negative, em contrapartida ao debito 

na conta lnvestimentos devera, a investidora criar uma Reserva 

de Reavaliac;ao; 

b) se nao houver agio segregado da conta que registra o 

lnvestimento, a contrapartida do debito na conta lnvestimentos 

sera Reserva de Reavaliagao. 

Exemplo de registro contabil na investida e na investidora de uma 

reavaliagao de ativos de uma investida no qual a empresa Delta 

(investidora) possui 70% de participagao no capital da empresa Omega 

(investida), que por sua vez procedeu a reavaliagao de seus im6veis. 

-30-



INVESTIDORA DELTA 

lnvestimento Omega 

(SI) 700 

(2) 798 

1.498 

Capital Social 

700 (SI) 

Reserva de reavalia<;ao 

de Ativos de 

Control ad as 

798 (2) 

CONTROLADORA OMEGA 

lm6vel de Uso 

(SI) 4.000 500 (1) 

(1) 1.500 

5.000 

Capital Social 

1.000 (SI) 

Reserva de 

Reavalia<;ao 

1.500 (1) 

Deprecia<;ao Provisao p/Tributos sobre a (-)Tributes s/a Reserva 

Acumulada de lm6vel Reserva de Reavalia<;ao de Reavalia<;ao 

de Uso 

(1) 500 500(81) 360(1) (1)360 

(1) Pela reavalia<;ao Laudo de Avalia<;ao 5.000 

(-) Valor residual do im6vel de uso 3.500 

Valor da reavalia<;ao do bern 1.500 

Tributes s/reavalia<;ao (1.500*24%=) 360 

(2) Pelo registro da Valo lfquido da reavalia<;ao (1.500-360=) 1.140 

reavalia<;ao de ativos de 

controladas 

Reavalia<;ao reflexa (1.140*70%)= 798 
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RESERVAS DE CAPITAL 

As Reservas de Capital pre vistas no § 1° do art.182 da lei n° 6.404/76 

representam receitas auferidas pela empresa, as quais nao devem 

transitar por contas de resultado. Portanto, os acrescimos aos valores 

dos investimentos, decorrentes dos aumentos dos Patrimonies Uquidos 

das investidas em virtude da constituigao de Reservas de Capital, 

deverao ser contabilizadas na lnvestidora como Receitas Operacionais. 

Conforme explica Ribeiro (2005, pag.1 02), esses ganhos, em bora 

nao integrem os resultados das investidas, representam receitas para as 

investidoras em relagao aos investimentos efetuados. 

Exemplo de aumento do PL por constituigao de reserva de capital: 

Patrimonio Uquido da Coligada B, em 31.12.x2: 

Patrimonio Liquido deB 

Capital 

Lucros ou Prejufzos Acumulados 

Total 

600 

300 

900 

No Balango Patrimonial da lnvestidora A, na mesma data acima, 

consta no Ativo Permanente a conta Participagao na Coligada B, com 

saldo de $ 360 equivalente a 40% do patrimonio Uquido de B. Durante o 

exercfcio de X3, a Coligada B emitiu Debentures pelo valor nominal de $ 

800, tendo auferido um premio no valor de$ 200 na venda. 

Fato contabilizado pela Coligada B: 
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Bancos conta Movimento 

A Diversos 

A Debentures a Pagar 

Valor nominal da Debentures 

A Reserva de Capital 

Premio na emissao de Debentures 

800 

1.000 

Considerando que somente este fato ocorreu na gestao da Coligada B 

em X3, o seu Patrimonio Uquido em 31.12.X3, fica assim: 

Patrimonio Liquido de B 

Capital 

Reserva de Capital 

Lucros ou Prejufzos Acumulados 

Total 

600 

200 

300 

1.100 

Em 31.12.X3, para avaliar o investimento em B pelo Metodo da 

Equivalencia Patrimonial, a lnvestidora A efetuou os seguintes calculos: 

a) Calculo do valor atualizado do investimento: 

40% de $1.100 = $440 

b) Calculo do valor da atualizagao: 

$440-$360=$80 
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Para saber a origem do acrescimo de $80 que devera ser 

contabilizado na conta lnvestimentos na investidora, basta comparar o 

PL deB de 31.12.X3 como de 31.12.X2. Percebe-se que tal acrescimo 

tern como origem a constituigao de uma reserva de capital no valor de $ 

200 pela Coligada B. 

Dessa forma, a investidora efetuara o seguinte langamento: 

Participa~ao em B 

A Receita operacional 

A Receita de Participagao Societaria 

Decorrente da aplicagao do MEP 80 

CAPiTULO 3- OUTRAS CONSIDERACOES SOBRE 0 

METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 

RESULTADOS NAO REALIZADOS 

A Lei 6.404/76, em seu art.248, inciso I, cita que no valor do 

patrimonio Hquido nao serao computados "os resultados nao realizados 

decorrentes de neg6cios com a companhia, ou com outras sociedades 

coligadas a companhia, ou por ela controladas". 

Schimidt e Santos (2002, pag.76) explicam que contabilmente, 

resultado nao realizado sao as operag6es realizadas entre empresas 
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sob o mesmo controle ou coligac;ao, par valores diferentes daqueles 

registrados na contabilidade, ora gerando Iuera, ora gerando prejufzos, 

desde que na data da elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras esses 

ativos constem do balanc;o patrimonial da empresa adquirente, ou seja, 

nao tenham sido vendidos para terceiros. 

Essa questao e pacifica quando se trata de operac;oes realizadas 

entre a investidora e suas controladas, pais nesses caso houve apenas 

uma "mudanc;a de balsas" ate a efetiva venda para terceiros, existindo 

de fato urn resultado nao realizado. No entanto, quando a operac;ao e 

realizada com uma coligada, a investidora, par nao possuir o controle, 

nao atua na decisao dessa operac;ao, que e urn pressuposto da 

coligac;ao. Essa operac;ao e similar, entao a uma operac;ao realizada 

com terceiros. 

A conceituac;ao de resultado nao realizado, segundo a CVM, esta 

descrita na lnstruc;ao n° 247/96, em seu art.9°, § 1°, conforme descrito: 

"§1° Para os efeitos do inciso II deste artigo, serao considerados 

Iueras nao realizados aqueles decorrentes de neg6cios com a 

investidora ou com outras co/igadas e contraladas, quando: 

a) o Iuera estiver incluido no resultado de uma coligada e 

contra/ada e correspondido por inclusao no custo de aquisif;ao 

de ativos de qua/quer natureza no balam;o patrimonial da 

investidora; ou 

b) o Iuera estiver incluido no resultado de uma coligada e 

contra/ada e correspondido por inclusao no custo de aquisic;ao 

de ativos de qualquer natureza no balanc;o patrimonial de 

outras coligadas e contraladas." 
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Schimidt e Santos (2002, pag. 76), observam que neste texto legal, 

verifica-se que as companhias abertas s6 devem considerar os lucros 

nao realizados e nao os prejufzos nao realizados, visando atender o 

princfpio do conservadorismo. 

Existem algumas limitac;oes no tratamento contabil a ser dado 

conforme a nossa legislac;ao aos lucros a realizar, quais sejam: 

• operac;oes realizadas entre coligadas ou controladas da 

investidora geram lucros a realizar; 

• operac;oes realizadas pela investidora com sua coligada ou 

controlada nao geram lucros a realizar; 

• no calculo da equivalencia patrimonial, primeiro se reduz o 

lucro a realizar e somente depois se aplica o percentual de 

participac;ao no capital. Contudo a CVM, ja corrigiu esta 

situac;ao. 

Carvalhosa (1998,pag.71), explica que nao ha disposic;oes legais 

expressas a respeito dos resultados nao realizados, mas a contabilidade 

sempre tratou dos resultados nao realizados lfquidos dos efeitos fiscais. 

Assim, o valor a ser considerado para todos os calculos de 

equivalencia patrimonial (bem como de consolidac;ao de balanc;os) deve 

ocorrer ap6s a considerac;ao dos impastos incidentes nas transac;oes 

intercompanhias. 
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DEFASAGEM DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

0 art.248 da Lei da Sociedades Anonimas permite que a sociedade 

investidora calcule sua parte no patrimonio lfquido da sociedade 

investida com base em balanc;o ou balancete de verificagao com 

defasagem de ate dais meses. 

"Art. 248. ( .. .) 

I - o valor do patrimonio lfquido da coligada ou da contra/ada sera 

determinado com base em balam;o patrimonial ou balancete de 

verifica<;ao levantado, com observancia das normas desta lei, na mesma 

data, ou ate sessenta dias, no maximo, antes da data do balan<;o da 

companhia." 

Carvalhosa (1998, pag.59) cementa que a regra geral, tern par 

objetivo facilitar a operacionalizac;ao, pela sociedade investidora, de 

seus procedimentos contabeis, principalmente no caso de 

conglomerados com muitas empresas para as quais a defasagem e 

providencial. 

0 fato de o balanc;o poder ser do fim de exercfcio social, e o 

balancete, de qualquer mes, nao faz qualquer diferenc;a pratica, ja que e 

exigido que este tambem seja, como no caso do balanc;o, efetuado em 

completa obediencia a lei. E esta, exige a observancia integral aos 

princfpios de contabilidade. Urn balancete levantado nessas condic;oes 

tern todas as caracterfsticas tecnicas de urn balanc;o. 

A defasagem podera ser de ate dais meses. E preferfvel entender-se 

assim a literalmente considerar-se os sessenta dias, em razao do visfvel 

problema que poderia haver com urn balanc;o da investidora de 31 de 
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dezembro, por exemplo, e o da investida de 31 de outubro - defasagem 

de sessenta e urn dias. Por outro lado, a defasagem pode trazer certas 

dificuldades de ordem pratica. Por isso, a Comissao de Valores 

Mobiliarios prefere demonstragoes de mesma data. E impoe certas 

condigoes pra o uso do prazo de sessenta dias. lnstrugao n° 247/96: 

"Art. 10. Para os efeitos do disposto no art. 9°, o patrim6nio lfquido da 

coligada e contra/ada devera ser determinado com base nas 

demonstragoes contabeis levantadas na mesma data das 

demonstragoes contabeis da investidora. 

§ 1° Na impossibilidade de cumprimento ao disposto no caput deste 

artigo, admite-se a utilizagao de demonstragoes contabeis da co/igada e 

contra/ada em um perfodo maximo de defasagem de ate 60 (sessenta) 

dias antes da data das demonstragoes contabeis da investidora. 

§ 2° 0 perfodo de abrangencia das demonstragoes contabeis da 

co/igada e contra/ada devera ser identico ao da investidora, 

independentemente das respectivas datas de encerramento. 

§ 3° Admite-se a utilizagao de perfodos nao identicos, nos casos em que 

este fato representar melhoria na qualidade da informagao praduzida, 

sendo a mudanga evidenciada em nota explicativa." 

Nao sendo possivel apurar-se o balango da investidora e da investida 

na mesma data, e fazendo-se uso da permissao legal de defasagem de 

ate sessenta dias, ha que se ter o cuidado, nesse caso, de considerar 

eventuais fatos durante o intersticio de tempo que produzam efeitos 

relevantes a merecer ajustes na hora da aplicagao da equivalencia 

patrimonial. 
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Por exemplo, se uma investidora com balango em 31 de dezembro 

usa o balango da sociedade investida de 31 de outubro para calculo da 

equivalencia, e durante o mes de novembro a investidora tiver registrado 

uma significativa receita de servigo prestado investida, tera de promover 

urn ajuste no patrimonio lfquido dela. Afinal, no patrimonio apurado em 

31 de outubro, pela investida nao estara refletida a correspondents 

despesa do servigo em questao e, se nao for efetuado o ajuste, estar

se-a registrando, na sociedade investidora, urn resultado erroneo. 

Assim, cabe a sociedade investidora deduzir do patrimonio lfquido da 

sociedade investida, extracontabilmente e apenas para fins da 

equivalencia patrimonial, o valor de tal despesa e das respectivas 

conseqOencias fiscais, lnstrugao CVM n° 247/96: 

"Art. 11. Para a determina<;ao do valor da equivalencia patrimonial, a 

investidora devera: 

Ill - Reconhecer os efeitos decorrentes de eventos relevantes 

ocorridos no perfodo intermediario, no caso de demonstra<;oes contabeis 

levantadas em datas diversas." 

DIVERSIDADE DE CRITERIOS CONTABEIS 

Mesmo absolutamente de acordo com a lei e em obediencia aos 

princfpios de contabilidade, pode haver diferenga entre sociedade 

investidora e sociedade investida que produzam inconsistencias com o 

uso da equivalencia patrimonial. 
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-----------

Carvalhosa (1998, pags. 59 e 60) comenta sobre este assunto: 

Os "princfpios da contabilidade" sao basicos e conceituais. Ja os 

criterios sao aplicagoes praticas e casufsticas que devem observar 

aqueles princfpios, mas que acabam permitindo variagoes que podem 

tornar as demonstragoes contabeis das empresas nao exatamente 

identicas, aponto de nao poderem ser consolidadas, ou serem objeto de 

aplicagao da consolidagao simplificada, atraves da equivalencia 

patrimonial. 

Assim, a avaliagao dos estoques pelo valor de custo de aquisigao e 

princfpio basico, mas aplicavel sob varios criterios; por exemplo, ao 

custo identificado de cada item; pelo metodo do primeiro-que-entra 

primeiro-que-sai (PEPS); pelo custo medio das unidades em estoque 

etc. 

A Comissao de valores Mobiliarios, dentro da boa tecnica contabil, 

exige que a sociedade investidora proceda aos ajustes necessarios no 

balango da sociedade investida, de forma que, se existirem diferengas 

de criterios entre elas, sejam aqueles eliminados. lsso se faz sob a 

responsabilidade da investidora, extracontabilmente, mediante ajustes 

para mais ou para menos no patrim6nio lfquido de cada sociedade 

investida. E, ao Iongo do tempo, deve ser observada a uniformidade de 

todos esses procedimentos. 

No caso de investimentos no exterior, as divergencias tendem a 

aumentar, as vezes, enormemente. Por exemplo, uma industria de bens 

de capital deve, no Brasil, apurar seu resultado conforme a execugao 

dos contratos de Iongo prazo; ja na Alemanha esse procedimento nao e 

adotado, com a apuragao do resultado tais contratos se fazendo apenas 

quando completamente executados. Assim, se uma empresa brasileira 
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tiver uma sociedade investida, naquele pals, tera grandes ajustes a 

proceder, pela enorme diferengas de criterios. 

Diz a Comissao naquela lnstrugao: 

"Art. 11. Para a determinagao do valor da equivalencia patrimonial, a 

investidora devera: 

I - Eliminar os efeitos decorrentes da diversidade de criterios 

contabeis, em especial, referindo-se a investimento no exterior. 11 

INVESTIMENTOS EXCLUiDOS DA EQUIVALENCIA 

Carvalhosa (1998, pag.57) diz que a lei e silente quanto a eventuais 

casos em que nao se deve aplicar o Metodo da Equivalencia 

Patrimonial. Por sua vez a Comissao de Valores Mobiliarios, 

acertadamente, cuida do assunto na lnstrugao n° 247/96: 

"Art. 6° Devera deixar de ser avaliado pelo metoda da equivalencia 

patrimonial, sem prejufzo do disposto no art. 12, o investimento em 

sociedades co/igadas e controladas com efetiva e clara evidencia de 

perda de continuidade de duas operagoes ou no caso em que estas 

estejam operando sob severas restrigoes a Iongo prazo que prejudiquem 

significativamente a sua capacidade de transferir recursos para a 

investidora. 11 

Nessas condig6es, quase extremas, de fato nao faz sentido registrar

se o percentual de participagao no patrim6nio llquido da investida, ja que 

estarao faltando condig6es basicas para que o proprio ativo investido 

seja realizado; a providencia mais importante a se fazer, nesse caso, e o 
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estudo da eventual necessidade de se efetuar provisao para perdas no 

ativo da sociedade investidora. 

Essas condigoes de cessagao de uso da equivalencia patrimonial sao 

tambem utilizadas para interrupgao de consolidagao de balangos, e sao 

praticadas internacionalmente .. 

Carvalhosa (1998, pag.58) complementa que e interessante lembrar 

OS artigos da lnstrugao da CVM n° 247/96, que dizem respeito a 
elucida9ao de duvidas quanta a continuagao ou nao do uso da 

equivalencia patrimonial nos casas de intengao de venda do 

investimento societario e de cessagao da situagao de relevancia para 

esse investimento (por redugao de seu valor em fungao de prejufzos 

pela investida, por aumento de valor do patrimonio lfquido da investidora 

ou outras razoes ): 

"Art. 7° 0 investimento em sociedade coligada e contra/ada cuja 

venda por parte da investidora, em futuro proximo, tenha efetiva e clara 

evidencia de realiza9ao, continuara sendo avaliado pelo Metoda da 

Equivalencia Patrimonial ate a data-base considerada para a venda. 

Art.8° 0 investimento em coligada que, por redu9ao do valor contabil 

do investimento, deixar de ser relevante, continuara sendo avaliado pela 

equivalencia patrimonial, caso essa redu9ao nao seja considerada de 

carater permanente, devendo todos os seus reflexos ser evidenciados, 

segregadamente, em nota exp/icativa. 

Paragrafo unico. Na hip6tese de descontinuidade do investimento, 

principalmente aquelas previstas nos arts. 6° e 7°, os saldos das 

reservas de reavalia9ao constitufdas pela investidora deverao ser 
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revertidos em contrapartida ao respectivo valor contabil do 

investimento." 

INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS 

COM PATRIMONIO LiQUIDO NEGATIVO 

0 valor do investimento avaliado pelo Metoda de Equivalencia 

Patrimonial, conforme ja demonstrado anteriormente, reflete o produto 

entre o patrimonio Hquido da investida eo percentual de participagao no 

capital social da investidora nesse investimento. Em alguns casas, 

devido aos constantes prejufzos acumulados pela investida, o seu 

patrimonio lfquido pode tornar-se negativo. Todavia, conforme descreve 

Schimidt, Santos e Fernandes (2004, pag.173 e 17 4), o valor do 

reconhecimento negativo na investidora esta limitado ao proprio valor do 

investimento, isto porque 0 prejufzo maximo que a investidora pode ter 

em relagao a sua investida e o valor do investimento, ja que a 

responsabilidade dos acionistas esta limitada ao capital subscrito. Esse 

procedimento esta previsto no paragrafo (mico do art.16 da lnstrugao 

Normativa da CVM n° 247/96. Consequentemente, o registro da perda 

com equivalencia patrimonial devera ser efetuado ate que o valor do 

investimento chegue a zero. 

Essa situa<;ao pode ser evidenciada no exemplo a seguir, no qual o 

valor do investimento na subsidiaria integral Delta antes do registro da 

equivalencia patrimonial e de $ 1.000 e 0 valor da despesa de 

equivalencia patrimonial no perfodo deveria ser de $ 1.320, caso fosse 

considerado o patrimonio lfquido negativo, ou seja, Delta apresentou um 

patrimonio Hquido negativo de $ 320. Porem o valor maximo que pode 
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ser registrado e de $1.000, valor este que zera o valor do investimento 

em Delta. 

lnvestimento em Delta Resultado da Equivaleneia 

Patrimonial 

(S!) 1.00~ 11.000 1.000 I 

Nos exerefeios seguintes, se oeorrerem novas perdas, ou urn Iuera 

inferior aos prejufzos aeumulados, nao havera registra de equivaleneia 

patrimonial. Somente sera registrada equivalencia patrimonial em 

rela<;ao a esse investimento a partir do momenta em que os Iueras 

suplantarem os prejufzos aeumulados, eonvertendo-os, entao, em Iueras 

aeumulados, eonforme o exemplo apresentado em eontinua<;ao ao 

exemplo anterior, no qual, no exerdcio seguinte, a investida Delta obtem 

urn Iuera de$ 500; eonsequentemente, o seu patrimonio lfquido passa a 

ser de $ 180 (500-320); nesse easo, o registra do resultado da 

equivalencia patrimonial sera: 

lnvestimento em Delta 

(SI) 0 1.000 

180 

180 

Resultado da Equivaleneia 

Patrimonial 

180 
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PROVISAO PARA PERDAS 

Schimidt, Santos e Fernandes (2004, pag.177) comentam que 

normalmente devem-se reconhecer as perdas de uma investida avaliada 

pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial, ate o limite do valor do 

investimento, isto porque a responsabilidade do acionista esta limitada 

ao valor do capital social da investida. Todavia, em algumas 

circunstancias especiais, a investidora pode assumir uma 

responsabilidade superior a esse valor; nesses casos deve ser 

constitufda uma provisao para perdas em investimentos, conforme 

preceitua o art.12 da lnstrugao Normativa n° 247/96. 0 referido texto 

legal determina que devera ser constitufda uma provisao para perdas 

em investimentos, nos seguintes casos: 

• eventos que resultem em perdas nao provisionadas pelas 

investidas, a exemplo das perdas efetivamente ocorridas em 

relagao a provisoes para contingencias trabalhistas e judiciais nao 

registradas pela investida; 

• responsabilidade formal para cobertura de passivo a descoberto, 

a exemplo de contratos firmados com os acionistas minoritarios a 

fim de manter inabalada a imagem do grupo, ou ainda, exista a 

simples intengao tacita da investidora de honrar as dfvidas da 

investida; 

• tendencia de perecimento do investimento, que ocorre quando a 

investidora, em fungao da conjuntura externa e interna que 

acerca as operagoes da investida, provavelmente deixe de existir; 
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essas situac;oes estao relacionadas, geralmente, a produtos e 

operac;oes que perdem valor em decorrencia da obsolescencia; 

• elevado risco de paralisac;ao de operac;oes, em func;ao da falta de 

materia-prima, do suprimento de material auxiliar etc.; 

• eventos que possam prever perda parcial ou total do valor 

contabil do investimento, a exemplo dos fenomenos naturais que 

possam afetar estoques ou imobilizados da investida, cuja 

ocorrencia seja provavel e a perda possa ser estimada; 

• garantias, avais, financ;as, hipotecas ou penhor concedidos pela 

investidora em favor de credores da investida, que tornem a 

investidora solidaria ou subsidiariamente responsavel pelos 

debitos da investida. 

NOTAS EXPLICATIVAS 

0 art.247 da Lei 6.404/76 refere-se as informac;oes mfnimas a 

divulgar sobre os investimentos relevantes em coligadas e controladas, 

abrangendo: 

1 - 0 nome das coligadas e controladas, seu capital social, 

patrimonio lfquido e lucro do exercfcio. 

II - Composic;ao do seu capital social por classe e tipos de ac;oes e 

valor de mercado, quando houver. 
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Ill - Valor dos creditos e obrigagoes existentes na data do balango 

com a coligada ou controlada, bern como montante das transagoes de 

receitas e despesas com a coligada ou controlada. 

A esse respeito a CVM ampliou o numero de dados a constar dessa 

Nota explicativa, conforme o art.20 da lnstrugao CVM n° 247/96: 

''Art. 20 - As notas explicativas que acompanham as demonstrat;oes 

contabeis devem confer informat;oes precisas das coligadas e das 

controladas, indicando, no minima: 

I - denominat;ao da coligada e controlada, o numero, especie e classe 

de at;oes ou de cotas de capital possuidas pela investidora, o percentual 

de participat;ao no capital social e no capital votante e o pre<;o de 

negociat;ao em balsa de valores, se houver; 

II- patrimonio liquido, Iuera liquido ou prejuizo do exercicio, assim como 

o montante dos dividendos propostos ou pagos, relativos ao mesmo 

periodo; 

Ill - creditos e obriga<;oes entre a investidora e as coligadas e 

controladas especificando prazos, encargos financeiros e garantias; 

IV- avais, garantias, fiant;as, hipotecas ou penhor concedidos em favor 

de coligadas ou controladas; 

V- receitas e despesas em operat;oes entre a investidora e as coligadas 

e controladas; 
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VI - montante individualizado do ajuste, no resultado e patrimonio 

lfquido, decorrente da avaliagao do valor contabil do investimento pelo 

Metoda da Equivalencia Patrimonial, bern como o sa/do contabil de cada 

investimento no final do perfodo; 

VII - memoria de calculo do montante individualizado do ajuste, quando 

este nao decorrer somente da aplicagao do percentual de participagao 

no capital social sabre os resultados da investida, se relevante; 

VIII - base e fundamento adotados para constituigao e amortizagao do 

agio ou desagio e montantes nao amortizados, bern como criterios, 

taxas de desconto e prazos uti/izados na projegao de resultados; 

IX - condigoes estabelecidas em acordo de acionistas com respeito a 
influencia na administragao e distribuigao de Iueras evidenciando os 

numeros relativos aos casas em que a propon;ao do poder de voto for 

diferente da proporgao de participagao no capital social votante, direta 

ou indiretamente; 

X- participagoes recfprocas existentes; e 

XI - efeitos no ativo, passivo, patrimonio lfquido e resultado decorrentes 

de investimentos descontinuados." 

Como se verifica, e requerido urn consideravel volume de dados e 

informac;oes a serem incluidos na Nota Explicativa de lnvestimentos, o 

que a torna particularmente complexa quando a empresa tern 

investimentos nessas condic;oes em inumeras coligadas e controladas. 

Nessas condigoes, FIPECAFI (1995,pag.276 ), e importante urn 
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adequado planejamento da Nota Explicativa para facilitar a obtenc;ao de 

todos esses dados. 

Situac;oes especiais de coligadas ou controladas e motivos pelos 

quais nao se adotou o Metodo da Equivalencia Patrimonial, quando 

seria normal a sua adoc;ao, devem tambem ser mencionadas. 

CAPiTULO 4- AGIO OU DESAGIO E AMORTIZACAO 

DETERMINACAO DO AGIO OU DESAGIO 

Para permitir a determinac;ao do valor do agio ou desagio, e 

necessaria que, na data-base da aquisic;ao das ac;oes, se determine o 

valor da equivalencia patrimonial do investimento, para 0 que e 

necessaria a elaborac;ao de um balanc;o da empresa da qual se 

compraram as ac;oes, preferencialmente na mesma data-base da 

compra das ac;oes ou ate dois meses antes dessa data. Todavia, se a 

aquisic;ao for feita com base num balanc;o de negociac;ao, podera ser 

utilizado esse balanc;o, mesmo que com defasagem superior aos dois 

meses mencionados. 

No Brasil, conforme explica Schimidt e Santos (2002, pag.91 ), o agio 

ou desagio surge quando sao adquiridos investimentos permanentes 

que serao avaliados pelo Metodo da Equivalencia Patrimonial, sendo 

que o conceito adotado e o da diferenc;a entre o valor pago e o valor 

contabil das ac;oes. 
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Assirn, se o prego pago pelas agoes for rnaior que seu valor contabil, 

tern-se urn agio, e se o inverso ocorrer, isto e, se o valor pago pelas 

agoes for rnenor que seu valor contabil, tern-se urn desagio. 

Cabe ressaltar que a Lei das Sociedades por Agoes nao disciplinou 

tal tratarnento, e o rnesrno estava sendo adota rnais por influencia fiscal, 

desde o advento do Decreta n° 1.598/77, atualmente regulado pelo 

art. 385 do RIR/99: 

"Art.385. 0 contribuinte que avaliar investimento em sociedade 

coligada ou contra/ada pelo valor de patrim6nio Jfquido devera, por 

ocasiao da participac;ao, desdobrar o custo de aquisic;ao em 

(Decreta-Lei 1.598177, art.20): 

I - valor de patrimonio liquido na epoca da aquisic;ao, 

determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte, e 

II - agio ou desagio na aquisic;ao, que sera a diferenc;a entre o 

custo de aquisic;ao do investimento e o valor de que trata o inciso 

anterior. 

§ 1° 0 valor de patrimonio lfquido e o agio ou desagio serao 

registrados em subcontas distintas do custo de aquisic;ao do 

investimento (Decreta-Lei 1. 598177, art. 20, § 1 °). 

§ 2° 0 /anc;amento do agio OU desagio devera indicar, dentre OS 

seguintes, seu fundamento economico (Decreta-Lei 1. 598/77, 

art.20,§2°): 
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I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada 

superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; 

II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base 

em previsao dos resultados nos exercfcios futuros; 

Ill- fundo de comercio, intangfveis e outras razoes economicas. 

§ 3° 0 lanqamento com os fundamentos de que tratam os 

incisos I e II do paragrafo anterior devera ser baseado em 

demonstraqao que o contribuinte arquivara como comprovante da 

escrituraqao (Decreto-Lei 1.598177, att.20,§3°}". 

Posteriormente, mediante a lnstru<;ao Normativa n°247/96 da 

CVM, ocorreu a normatizagao de tal procedimento em seu art.14, 

que foi alterado pela lnstrugao Normativa n° 285/98, a qual 

determina que o agio ou desagio devera ser contabilizado com a 

indica<;ao do fundamento economico que o determinou, Schimidt e 

Santos (2002, pag.76). 

Exemplo de calculo e registro do agio: 

Supondo que a investidora tenha pago, por 50% de participagao no 

capital social da investida Beta, $ 1.500, sendo que o valor do 

patrimonio Hquido de Beta, na data da aquisigao, e de $ 2.400, o calculo 

e registro contabil do agio e obtido da seguinte forma: 
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Valor pago pelo investimento 

Participagao no Patrimonio Uquido 

($2.400 *50%) 

Agio lnvestida Beta 

Registro Contabil: 

lnvestimento na Empresa 

Beta 

1.2oo 1 

Agio na Empresa Beta 

Exemplo de calculo e registro do desagio: 

$1.500 

$ 1.200 

$300 

Ban cos 

,1.500 

Supondo que a investidora tenha pago, par 40% de participagao no 

capital social da investida Gama, $ 1.000, sendo que o valor do 

patrimonio lfquido de Gama, na data da aquisigao, e de $ 3.600, o 

calculo e registro contabil do desagio e obtido da seguinte forma: 

Valor pago pelo investimento 

Participagao no Patrimonio Uquido 

($3.600 *40%) 

Desagio lnvestida Gama 

Registro Contabil: 

lnvestimento na Empresa Desagio na Empresa Gama 

Gam a 

1.440 1 I 440 
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Conforme explica Schimidt e Santos (2002, pag.94), da mesma forma 

que o agio, o desagio tambem e registrado em conta distinta do valor de 

equivalencia patrimonial da investidora. A partir desse momento, o valor 

da equivalencia patrimonial tera sua vida dependente da oscilagao do 

patrimonio liquido da investida e o agio (desagio) sofrera um processo 

de amortizagao especffico, de acordo com o fundamento economico que 

o gerou. 

DETERMINACAO DA AMORTIZACAO DO AGIO OU 

DESAGIO 

A amortizagao das subcontas de agio ou desagio deve ser registrada 

em contas separadas da do custo e, para fins de balango, mostradas 

pelo valo liquido, mas com indicagao de seu valor. 

As contrapartidas da amortizagao do agio ou desagio sao langadas 

como despesas ou receitas operacionais na conta propria de 

Amortizagao. 

A amortizagao do agio ou do desagio na aquisigao de investimento 

nao e computavel na determinagao do Lucro real do perfodo-base da 

amortizagao, qualquer que tenha siso o fundamento economico na 

constituigao. 0 agio ou desagio sera computado na apuragao do Lucro 

Real no perfodo-base da alienagao ou baixa do investimento, ainda que 

tenha sido amortizado na escrituragao comercial. 

Quando o contribuinte amortizar o agio ou desagio na escrituragao 

mercantil, sem que o investimento tenha sido baixado, devera controlar 

o montante amortizado no Livro de Apuragao do Lucro Real - LALUR. 
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A lnstrugao Normativa CVM 247/96 dispoe em seu art.14 o prazo e a 

forma que devem der obedecidos para a amortizagao do agio ou 

desagio: 

"Art. 14. 0 agio ou desagio computado na ocasiao da aquisiqao ou 

subscriqao do investimento devera ser contabi/izado com indicaqao do 

fundamento economico que 0 determinou. 

§ 1° 0 agio ou desagio decorrente da diferenqa entre 0 valor de 

mercado de parte ou de todos os bens do ativo da co/igada e contra/ada 

e o respectivo valor contabil, devera ser amortizado na proporqao em 

que o ativo for sendo realizado na coligada e contra/ada, por 

depreciaqao, amortizaqao, exaustao ou baixa em decorrencia de 

a/ienaqao ou perecimento desses bens ou do investimento (Nova 

redaqao do §2° lnstruqao n° 285198- DOU de 06.08.98). 

§ 2° 0 agio ou des agio decorrente da diferenqa entre o valor pago na 

aquisiqao do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da 

coligada ou contra/ada, referido no paragrafo anterior, devera ser 

amortizado da seguinte forma: 

a) o agio ou o desagio decorrente de expectativa de resultado 

futuro - no prazo, extensao e proporqao dos resultados 

projetados, ou pela baixa por alienaqao ou perecimento do 

investimento, devendo os resultados projetados serem objeto 

de verificaqao anua/, a fim de que sejam revisados os criterios 

uti/izados para amortizaqao ou registrada a baixa integral do 

agio; e 
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b) 0 agio decorrente da aquisiqao do direito de explorat;ao, 

concessao ou permissao delegadas pelo Poder Publico - no 

prazo estimado ou contratado de utilizaqao, de vigf!mcia ou de 

perda de substancia economica, ou pela baixa por alienaqao ou 

perecimento do investimento (Nova redat;ao do §3° lnstruqao 

n°285/98- DOU de 06.08.98). 

§ 3° 0 prazo maximo para amortizaqao do agio previsto na letra "a" 

do paragrafo anterior nao podera exceder a dez anos. 

§ 4° Quando houver desagio nao justificado pelos fundamentos 

economicos previstos nos § § 1° e 2°, a sua amortizaqao somente 

podera ser contabilizada em caso de baixa por alienaqao ou 

perecimento do investimento. 

§ 5° 0 agio nao justificado pelos fundamentos economicos, previstos 

nos§ § 1° e 2°, deve ser reconhecido imediatamente como perda, no 

resultado do exercicio, esclarecendo-se em nota explicativa as razoes 

de sua existf!mcia". 

Deve-se ressaltar que quando nao houver fundamento econ6mico, o 

desagio somente sera amortizado pela alienagao ou perecimento do 

investimento, enquanto o agio nao fundamentado deve ser reconhecido 

imediatamente como perda e justificado em notas explicativas. 
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CONCLUSAO 

Conforme apresentado no infcio o Metoda da Equivalencia 

Patrimonial consiste em reconhecer os efeitos da variac;ao do patrimonio 

lfquido de cada controlada, coligada e equiparada no exercfcio social em 

que ocorre independentemente de sua realizac;ao financeira. Esse 

reconhecimento e proporcional ao percentual de participac;ao da 

investidora no capital de cada investida, conforme determina a 

Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, no paragrafo unico, do Art.1 o 

da lnstruc;ao 247/96. 

Nos ultimos anos, houve um expressive aumento de empresas que 

passaram a ter investimentos permanentes em outras sociedades. Em 

func;ao disso, a quantidade de empresas que passou a adotar o Metoda 

de Equivalencia Patrimonial aumentou significativamente, principalmente 

em virtude do intense perfodo de privatizac;oes por que passou o Brasil. 

Empresas dos mais variados segmentos adquiriram o centrale de 

empresas de telecomunicac;oes, saneamento, energia, concessoes de 

rodovias e ferrovias etc. 

A KPMG Brasil (2005) divulgou estudo feito por ela, intitulado Fusoes 

& Aquisic;oes, que mostra o crescimento das aquisic;oes no Brasil da 

decada de 90 para ca. Segundo a pesquisa, na decada de 90 houve um 

crescimento acumulado de 134% no numero de fusoes e aquisic;oes em 

relac;ao a decada anterior, sendo que 61% das operac;oes envolveram 

investimentos estrangeiros. A pesquisa mostra, ainda, que nos ultimos 

10 a nos (1995 a 2004) ocorreram 3.021 transac;oes deste tipo. 
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Em fungao desse alto numero de aquisigoes e fusees de empresas, 

torna-se ainda mais importante verificar como os investimentos de 

carater permanente em outras sociedades devem ser reconhecidos na 

investidora e, tambem como demonstrar a situagao economica e 

financeira de entidades que, embora juridicamente separadas, 

representam uma unica entidade econ6mica. 

Alem disso, o processo de consolidagao das demonstragoes 

financeiras abrange uma serie de registros de ajustes que somente 

podem ser compreensfveis a partir do conhecimento previo da aplicagao 

do Metodo de Equivalencia Patrimonial. 

Ha quem questione se o Metodo da Equivalencia Patrimonial 

corresponde a uma forma de avaliagao de investimentos financeiros, ou 

antes, urn metodo de consolidagao simplificado, para os casos em que a 

empresa-mae tern apenas uma influencia significativa sobre a 

associada. Em ambos os casos, o Metodo da Equivalencia Patrimonial 

apresenta vantagens nomeadamente: 

• o investimento financeiro corresponde, em cada momento, 

exatamente ao valor que cabe em percentagem a empresa

mae no capitais pr6prios da(s) associada(s), e 

• o valor do investimento e, em cada balango, alterado, tendo 

em conta as variagoes nos capitais pr6prios da investida e, em 

particular, os lucros ou prejufzos da investida, pelo que a sua 

aplicagao, proporciona uma informagao mais adequada dos 

ativos Hquidos e dos rendimentos lfquidos da investidora. 
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0 objetivo deste trabalho nao foi o de questionar as praticas adotas 

tanto pela Lei das Sociedades Anonimas ou pela CVM ou ate mesmo as 

Normas lnternacionais, sendo esta ultima nao abordada neste trabalho 

devido a extensao do assunto. Mas apenas esclarecer os diversos itens 

a serem observados pelo profissional quando do registro na investidora 

de investimento(s) de carater permanente em outras sociedades, 

respeitando os aspectos fiscais que regem o assunto, no caso 

abordado, o art.248 da Lei 6.404/76 e a lnstrugao da CVM n° 247/96 

complementada pela lnstru<;ao Normativa n° 285/98. 

Desta forma, os dados fornecidos podem subsidiar decis6es ou 

apenas ajudar no entendimento de academicos e profissionais que 

utilizam as informag6es contabeis. 
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