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Introdução: A contabilidade sofreu um grande impacto a partir da adoção de novas
práticas contábeis advindas de um processo de conversão de normas internacionais.
Devido ao grande fluxo de comércio entre empresas brasileiras e empresas do exterior,
foram criados órgãos que adequassem a contabilidade no Brasil aos padrões
internacionais. O principal órgão a ser citado é o Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), que promulgou diversos Pronunciamentos traduzidos do
International Accounting Standards Board (IASB). Um deles é o Pronunciamento
Técnico 29 – Ativo Biológico e Produtos Agrícolas (CPC 29), que serviu de base para
a elaboração desse trabalho.  Objetivo: O CPC 29 descreve que o ativo biológico
corresponde a animal ou planta, vivos e o produto agrícola é o produto colhido de um
ativo biológico.O objetivo desse trabalho foi identificar os impactos (contábeis,
tributários e gerenciais) advindos da adoção do CPC 29 por uma empresa produtora de
celulose. Metodologia: Para alcançar o objetivo proposto foi utilizada como
metodologia uma pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória com levantamento
bibliográfico e documental.No processo de análise prática foi utilizado como
documentação o relatório das demonstrações contábeis da empresa Celulose
Nipo-Brasileira S.A - CENIBRA referente ao exercício de 2014 publicadas no jornal
Estado de Minas. Foi elaborado e aplicado um questionário com perguntas
dissertativas cuja finalidade era aprimorar o conhecimento sobre o tema. Foi ainda
realizada uma entrevista não estruturada com o Coordenador de Contabilidade Geral
da empresa, que serviu como suporte para a pesquisa. Resultados: Identificou-se que,
na CENIBRA, consideram-se ativos biológicos as árvores plantadas em pé, as florestas
de eucalipto. A CENIBRA utilizava o método de custo histórico para mensuração
desses ativos e que, com a adoção do CPC 29, a empresa modificou sua forma de
mensuração. Até o terceiro ano, contado do plantio,são mensuradas pelo custo
histórico, pois ela entende ser esse um valor coerente com o valor justo e, a partir do
quarto ano, ela mensura as florestas pelo valor justo, pois entende que as árvores já
possuem valor de mercado.Outra mudança foi quanto à forma de evidenciar os ativos
biológicos no Balanço Patrimonial, visto que a empresa reconhecia seus ativos
biológicos como reflorestamento, porém sem dar destaque. Com a adoção da norma,
esse grupo passou a ser evidenciado separadamente.Outra modificação é referente à
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), que passou a apresentar o ajuste
quanto à variação do ativo biológico.A empresa estudada apresenta um procedimento
de gestão centralizada no qual cada setor é responsável por preparar, trabalhar e
repassar as informações ao Coordenador de Contabilidade Geral, que lapida as
informações,com uso de índices específicos, para obter o valor de mercado das
florestas. Conclusão: Assim, por meio de pesquisa bibliográfica, documental,
questionário e entrevista aplicados ao Coordenador da Contabilidade Geral da
CENIBRA, concluiu-se que houve impactos oriundos da adoção do CPC 29 quanto ao
reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos biológicos nas Demonstrações
Contábeis. Não foram percebidos impactos tributários por adotar o CPC 29.
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