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6. Mensuração da contraprestação transferida
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Operação ou outro evento por meio do qual um 
adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, 

independentemente da forma jurídica da operação

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS



Não tem como fazer os registros corretos de uma combinação de 
negócios sem:

Entender os 
gatilhos que 
motivaram a 

compra

Entender os 
fatores chaves 

considerados no 
Valuation

Entender 
detalhadamente o 

contrato de 
Compra e Venda

Entender a 
alocação correta 
(necessário um 
relatório PPA)

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS



Road Show
Preparação e 

Avaliação Due Diligence

Planejamento
estratégico

Negociação Assinatura do 
acordo

Visão Sumária
Como funciona um processo de aquisição?



A título de exemplo, algumas clausulas restritivas importantes são:

• “Não concorrência” (impeder que o vendedor exerça a mesma
atividade por um período de tempo);

• “earn out” (pode vincular parte do preço final aos resultados futuros
da Companhia alvo ou a atribuição de um papel gerencial aos
vendedores na mesma empresa vendida”);

• “Escrow” (para assegurar a aplicação de penalidades em razão do 
descumprimento de obrigações ou o pagamento de indenizações);

Assinatura do acordo
Como funciona um processo de aquisição?



2.627/40

6.404/76

11.638/07

Conceitos
Evolução do Modelo contábil no Brasil

Ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) 
é um ativo que representa 
benefícios econômicos futuros 
resultantes de outros ativos 
adquiridos em uma combinação 
de negócios, os quais não são 
individualmente identificados e 
separadamente reconhecidos.

O início

A convergência

A Revolução



Balanço da adquirida Valores em R$

Ativo
Caixa 100.000 
Contas a receber 400.000 
Imobilizado 200.000 
Intangível

Software 60.000 
Total do ativo 760.000 
Passivo
Forncedores 120.000 
Empréstimos 300.000 
Provisão para contingências 10.000
Patrimônio liquido 330.000
Total do Passivo 760.000 

Valor pago 1.000.000

( - ) Patromônio líquido 330.000

Ágio 670.000

Não havia à época, norma contábil para 
tratar o registro de ágio. Contabilidade 
seguia DL 1.598/77 ou regras da CVM.

Antes da convergência das IFRSs
Como era calculado o ágio pela regra contábil anterior ?



Como o ágio é apurado e por que entender a aquisição
é importante para combinação de negócios?

Preço de 
aquisição

Preço pago 
para adquirir o 

controle

Ativos e passivos (valor contábil)

Valor justo Ativos e Passivos 
(mais valia)

Carteira de clientes

Marca

Acordos de Non-Compete

Outros intangíveis

Ágio



Como o ágio é apurado e por que entender a aquisição
é importante para combinação de negócios?

Preço de 
aquisição

Preço pago 
para adquirir o 

controle

Ativos e passivos (valor contábil)

Valor justo Ativos e Passivos 
(mais valia)

Carteira de clientes

Marca

Acordos de Non-Compete

Outros intangíveis

Ganho por compra vantajosa



Antes de iniciar o processo de 
alocação, as seguintes perguntas 
precisam ser estudadas:

• O que o Adquirente está 
adquirindo ?

• O que especifica o 
contrato ?

• O que ele realmente está 
comprando na essência?

Identificação de combinação de negócios

A transação é a aquisição de um 
negócio ou de um ativo ? 

Ativos Negócio



Entidade A celebra contrato para 
compra de entidade B. Entidade B é 
uma pessoa jurídica (CNPJ) que não 
tem operações, não tem funcionários, 
não tem passivos porém tem 
somente um edifício e um terreno. 
Entidade A está comprando um 
negócio ou um ativo ? 

Reflexão
Identificação de combinação de negócios



Entidade A celebra contrato para 
comprar a divisão de Distribuição e 
logística da Entidade B. Essa divisão não 
é  uma pessoa jurídica, possui um grupo 
de ativos (veículos e caminhões) e o 
resultado auferido pela divisão é 
distribuído entre os dono da entidade B 
e seus colaboradores. Entidade A está 
comprando um negócio ou um ativo ? 

Reflexão
Identificação de combinação de negócios



Conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser 
conduzido e gerenciado para gerar retorno, na forma de 
dividendos, redução de custo ou outros benefícios econômicos.

Conceito de Negócio
Identificação de combinação de negócios



Conceito de Negócio
Identificação de combinação de negócios

Um negócio consiste de inputs – entrada de recursos - e 
processos (os processos são aplicados aos inputs) os quais têm 
a capacidade de gerar outputs – saída de recursos. 

Inputs

Processos Outputs



Aplicação do 
Método de 
Aquisição

Identificação do adquirente

Determinação da data de aquisição

Mensuração da Contraprestação transferida

Mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos passivos 
assumidos e Participação dos NC

Reconhecimento e mensuração do ágio ou ganho de compra 
vantajosa

Etapas do método
Método de Aquisição

1

2

3

4

5



Para cada combinação de negócios, uma das entidades 
envolvidas na combinação deve ser identificada como 

adquirente.

Vamos supor que as duas entidades abaixo anunciem um acordo 
para a fusão de seus negócios. Quem seria o adquirente ?

Identificação do Adquirente



Indicadores que identificam o adquirente

Maior parte 
do direito de 

voto

Emissor dos 
instrumentos 

de 
participação 

societária (que 
fundamentou a 

aquisição)

Poder para 
eleger ou 
destituir a 

maioria dos 
membros do 

CA

Maior 
composição 

da alta 
administração

Controle

Identificação do Adquirente

As orientações do Pronunciamento Técnico CPC 36 – Demonstrações 
Consolidadas devem ser utilizadas para identificar o adquirente



Para aplicar o CPC 15 – Combinação de negócios, o adquirente 
tem que ter adquirido o controle

Adquiriu controle ?

Aplicar método de 
aquisição (CPC 15)

Investimento em 
coligada (CPC 18) e 

Investimento em Joint 
Venture (CPC 19)

Identificação do Adquirente



Data em que o adquirente legalmente 
transfere a contraprestação pelo 
controle da adquirida, normalmente a 
data de fechamento do negócio, mas 
pode ser anterior ou posterior à data 
de fechamento. 

Aprovação de 
agências reguladoras Aprovação do CADE

Condições contratuais 
precedentes etc...

Muitas vezes controle só é transferido após: 

Determinação da Data de Aquisição



Inclui tudo o que foi dado em troca pelo controle da adquirida. Deve ser 
mensurado ao valor justo na data da aquisição pela soma dos valores:

Ativos transferidos
pelo adquirente

Promessa de 
pagamento baseado
em resultados futuros
da adquirida

Participações
societárias emitidas
pelo adquirente

Contraprestação

Mensuração da Contraprestação transferida
Contraprestação



Caixa

Outros ativos

Uma controlada do adquirente

Contraprestação contingente

Contraprestação variável

Ações ordinárias / preferenciais

Quotas do capital

Outros

Mensuração da Contraprestação transferida
Contraprestação

Pode incluir:



Deve ser levantado 
balanço da adquirida na 
data da aquisição com 
ativos e passivos 
avaliados aos seus 
respectivos valores justos.

Mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos 
passivos assumidos e Participação dos Não controladores

Mas qual a diferença para o balanço atual 
da Adquirida ? Já não está a valor justo ?

Patrimônio 
líquido

Passivo
Ativo



Mensuração dos ativos identificáveis 
adquiridos, dos passivos assumidos e 
Participação dos Não controladores

Em toda aquisição, é 
natural que ativos 
intangíveis venham a surgir, 
porém somente podem ser 
registrados se atendidos os 
critérios de separação ou 
legal-contratual previsto na 
norma, assim como seu 
valor justo possa ser 
mensurado.

• Carteira de clientes
• Marca
• Patente
• Não concorrência
• Licenças
• Direito de passagem



O Mundo dos Intangíveis

É bem provável que novos 
ativos intangíveis possam 
integrar os registros contábeis 
das empresas em um futuro 
bem próximo.

Vivemos hoje no mundo 
dos intangíveis.

Precisamos estar atentos!!!



Alocação do ágio em empresas de intangíveis relevantes



Facebook Inc.  - Posição de Intangíveis
USD Million



Reconhecimento e mensuração do ágio

Preço pago 
para adquirir o 

controle

Ativos e passivos (valor contábil)

Valor justo Ativos e Passivos 
(mais valia)

Carteira de clientes

Marca

Acordos de Non-Compete

Outros intangíveis

Ágio

Aprimorando o conceito e entendimento

Participação de não 
controladores na adquirida

Valor justo da partic. 
Societária anterior (somente 
para casos de aquisição em 
estágios)



Balanço da 
adquirida

Montantes 
antes da 

Aquisição 

Alocação dos ativos 
e passivos 

identificáveis 

Valores na data da 
Aquisição (pelo 

valor justo)
Ativo (a) (b) (a) + (b)

Caixa 100.000 100.000 

Contas a receber 400.000 400.000 

Imobilizado 200.000 400.000 600.000 

Intangível -

Software 60.000 60.000 
Carteira de clientes 200.000 200.000 
Marca 150.000 150.000 

Total do ativo 760.000 750.000 1.510.000 

Passivo
Forncedores 120.000 120.000 

Empréstimos 300.000 300.000 
Provisão para contingências 10.000 300.000 310.000 

Ativo líquido 330.000 450.000 780.000 

Contraprestação 1.000.000 

Ágio 220.000 

Reconhecimento e mensuração do ágio

Exemplo da Alocação



Contraprestação 1.000.000

( - ) Ativos líquidos  identificados 330.000

( - ) Mais valia do ativo imobilizado 400.000

( - ) Carteira de clientes 200.000

( - ) Marca 150.000

( + ) Contingências assumidas 300.000

Ágio 220.000

Pela BR GAAP antigo 
(antes dos CPCs), o 
ágio seria 670.000
que é a diferença 
entre o valor pago e o 
valor do patrimônio 
líquido da empresa 
adquirida.

Reconhecimento e mensuração do ágio
Reconciliação e composição da alocação



Contraprestação 600.000

( - ) Ativos líquidos  identificados 330.000

( - ) Mais valia do ativo imobilizado 400.000

( - ) Carteira de clientes 200.000

( - ) Marca 150.000

( + ) Contingências assumidas 300.000

Ganho em compra vantajosa (150.000)

E se apurar Ganho na 
aquisição ?

Temos então um ganho 
de compra vantajosa e o 
valor  deve ser alocado 
integralmente ao 
resultado do exercício.

Reconhecimento e mensuração do ágio
Reconciliação e composição da alocação



Depois de feita a alocação, pode-se alterar o ágio ?

O período para determinar e 
ajustar o valor justo dos ativos 
e passivos adquiridos contra o 
ágio (ganho em compra 
vantajosa) não deve exceder 12 
meses, contados a partir da 
data de aquisição.

Reconhecimento e mensuração do ágio
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Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6

Ágio Contábil Ágio Fiscal

Ágio contábil não pode 
ser amortizado, tem 
anualmente seu valor 
de recuperação 
avaliado (teste de 
impairment). Para fins 
fiscais, atendidos os 
critérios fiscais, poderá 
ser amortizado. 

Mensuração subsequente

Reconhecimento e mensuração do ágio



Conheça as razões que 
motivaram a compra

Entenda o contrato de 
compra e venda

PPA é peça fundamental 
do processo.

Pontos de atenção



OBRIGADO !!!


