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Gestão e Negócios

RESUMO

Nos últimos 50 anos, acadêmicos, profissionais, companhias e instituições que normatizam a contabilidade (International Accounting Standard 
Board - IASB, Financial Accounting Standard Board - FASB e anteriores, também denominados em conjunto como “boards”) avaliaram a 
contabilização de combinações de negócios sob diversos métodos, especialmente o método da união de participações (pooling method), o 
método de aquisição (acquisition/purchase method) e o método fresh-start. Com a evolução da teoria da contabilidade, as normas permitiram, 
exigiram ou mesmo proibiram a utilização de determinados métodos, bem como também foram modificadas as regras de contabilização para o 
goodwill. O presente trabalho teve como objetivo identificar os avanços teóricos na contabilização de fusões perfeitas (merger of equals), bem 
como avaliar a contabilização pelo método fresh-start. Com isso, este artigo avalia as teorias de contabilização de combinação de negócios no 
contexto de um merger of equals, especialmente o método fresh-start, para avaliar os benefícios de sua utilização, bem como eventuais 
dificuldades de implementação. No que tange os procedimentos metodológicos, este trabalho classifica-se como exploratório-descritivo, quanto 
aos objetivos e a abordagem do problema; e documental e bibliográfica, quanto às técnicas. Há ainda a apresentação, através de exemplo fictício, 
dos impactos de cada método (pooling method, acquisition method e método fresh-start) e também a consideração de contabilizar-se o goodwill 
ou realizar a baixa (write-off) imediatamente. Esta pesquisa demonstra as diferenças do método fresh-start em relação ao acquisition method e 
ao pooling method, considerando as dificuldades de implementação e os benefícios resultantes desta metodologia no caso de merger of equals. 
Além disso, este artigo avalia problemas teóricos identificados nos métodos apresentados, considerando o posicionamento mais recente dos 
boards. Dentre os resultados que este trabalho apresenta destaca-se que apesar de um merger of equals ser considerado um evento raro no 
contexto de combinações de negócios, os valores e companhias envolvidas são relevantes. Os resultados deste trabalho avaliam que a essência da 
transação não é representada pelo acquisition method ou pelo pooling method, mas sim pelo método fresh-start. Não obstante, percebe-se a 
ocorrência de diversas merger of equals relevantes nas últimas 2 décadas como DaimlerChrysler, Alcatel-Lucent e o mais recente, que ainda está 
em andamento, o caso Dow-Dupont; e em todos estes casos a contabilização pelo método fresh-start não foi aplicada, apesar do posicionamento 
favorável dos boards.
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