CPC-15

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS
(IFRS 3)

A Lei 11.638/07, e o consequente CPC-15, em consonância
com o IFRS 3, estabelece um novo tratamento contábil
ao reconhecimento, à mensuração e às divulgações
decorrentes de operações de “combinação de negócios”,
que compreende a aquisição de participações societárias,
aquisição de negócios, fusão, incorporação, incorporação
de ações, cisão e alteração de controle acionário.
Este pronunciamento não deve ser aplicado em transações,
mesmo que de natureza similar as acima, realizadas
entre partes relacionadas, resultantes de reestruturações
societárias de grupos econômicos, pois não se revestem da
substância econômica e da indispensável independência
entre as partes envolvidas.
Quando da ocorrência da combinação de negócios, que
é o resultado de transações ou outros eventos em que a
adquirente obtém o controle de um ou mais negócios,
deve ser apurado o ágio ou deságio da operação, através
do processo denominado PPA (Purchase Price Allocation).
Processo

Em um processo de aquisição de uma empresa deve-se
apurar a diferença entre os valores contabilizados e o valor
pago. Neste caso, na percepção de uma compra vantajosa,
onde o valor contabilizado é maior que o pago, deve-se
contabilizar o valor como ganho de capital e o contrário
dos valores, apurando o valor justo dos ativos e passivos
confrontando-os com o desembolso originário da compra,
para a efetiva contabilização. Desta forma, todos os ativos
e passivos devem ser trazidos a valor justo, bem como os
intangíveis da companhia.
As contas de ativos e passivos circulantes e não circulantes,
devem ser trazidas a valor presente, demonstrando qual o
disponível no ato da aquisição. Quanto aos ativos cíclicos,
da mesma forma, devem ser apurados os valores justos e
a mercado, trazendo os mesmos a valor justo. Dentre
mensuração é o intangível. Estes, por sua vez, se dividem
em dois grupos: separáveis do Goodwill e não separáveis.
Os separáveis são representados pela carteira de cliente,
marca, necessidade de capital de giro, entre outros.

Purchase Price Allocation (PPA) é o processo de alocar
o custo de aquisição de uma entidade aos seus ativos
adquiridos e passivos assumidos, avaliados a seu valor
justo. O excedente é considerado ágio, também conhecido
como Goodwill.
Este processo envolve estimativas de valor justo de
propriedades imobiliárias, maquinário e equipamentos,
incluindo ativos intangíveis (inclusive aqueles não
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