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Opções de venda emitidas (put options) e contratos 
para aquisição futura (forward purchase 
agreements) de participação de acionistas não 
controladores 
 

 

 

Esta edição da Contabilidade em Destaque tem como objetivo abordar um tema relacionado à potencial aquisição de 
participação adicional em entidades já controladas, especificamente quando tal aquisição está estabelecida em um 
contrato para aquisição futura (forward purchase agreement) ou uma opção de venda de participação adicional 
emitida em favor de acionistas não controladores (put option). 

Este tema tem gerado dúvidas sobre sua aplicação, principalmente quanto à questão do reconhecimento de um 
passivo — se uma entidade (controladora) deve ou não reconhecer um passivo e, caso positivo, qual o momento e a 
mensuração do reconhecimento contábil do passivo gerado por estes compromissos, bem como sua contrapartida. 
Normalmente, tais negociações com o acionista controlador e o acionista não controlador envolvem montantes 
relevantes, com potencial impacto, de forma significativa, nas demonstrações financeiras de uma entidade. 

Desta forma, abordamos a seguir este tema, destacando o reconhecimento inicial deste compromisso e sua 
contrapartida, principalmente quanto ao impacto ou não destes compromissos sobre os montantes reconhecidos de 
participação de acionistas não controladores.  

Além disso, incluímos um exemplo simples dos impactos deste tipo de instrumento financeiro quando eles são 
emitidos em conjunto com uma combinação de negócios. 

Reconhecimento inicial do compromisso (lado credor) 

De acordo com o parágrafo 23 do IAS 32/CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação, qualquer contrato que 
contém uma obrigação para uma entidade de comprar seus próprios instrumentos patrimoniais em caixa ou outro 
ativo financeiro dá origem a um passivo financeiro mensurado pelo valor presente do montante de resgate (por 
exemplo, pelo valor presente do preço de recompra futuro, preço de exercício da opção ou outra quantia de resgate). 
Este requerimento também se estende às obrigações de comprar participação adicional de acionistas não 
controladores, visto que tais participações estão dentro do patrimônio líquido de uma controladora. 

CONTABILIDADE EM DESTAQUE 
Maio de 2013 

Edição: 001/13 



Edição: 001/13 - Maio de 2013 2 

A probabilidade de uma opção de venda (put option) ser exercida ou não por seu detentor (no caso o acionista não 
controlador) não afeta a necessidade de reconhecimento deste compromisso como um passivo financeiro da entidade 
controladora, sendo necessário somente avaliar se a opção é genuína ou não. Da mesma forma, quando o exercício 
da opção é contingente à ocorrência de um evento futuro fora do controle da controladora, há o requerimento de 
reconhecimento do passivo financeiro. O contrato não é tratado como derivativo normal, mas como passivo financeiro 
ao valor presente do seu preço de exercício. 

É importante destacar que tal requerimento para reconhecimento de passivo financeiro pela obrigação de aquisição 
de participação de acionista não controlador não existe para os contratos de opção de compra de participação 
adicional adquiridos pela controladora (call options), visto que sob tais contratos a controladora tem controle sobre a 
aquisição ou não desta participação adicional. Este tipo de contrato é tratado como contrato derivativo normal. 

Reconhecimento da contrapartida da obrigação (lado devedor) 

As normas brasileiras e internacionais de contabilidade atualmente não são claras quanto à contrapartida a ser 
registrada em relação ao reconhecimento desta obrigação. 

Conforme a literatura da KPMG Insights Into IFRS 2012/13i (parágrafo 2.5.462.20), na nossa visão este tratamento 
contábil deve ser direcionado pelo acesso presente que o acionista não controlador tem quanto aos benefícios 
econômicos associados à sua participação. Conforme a norma IFRS10/CPC36(R3), o conceito de benefícios 
associados à participação é abrangente e inclui, fora de benefícios tradicionais como participação em dividendos 
futuros e participação nas mudanças futuras no valor da entidade investida, qualquer outro retorno variável como 
resultado de seu envolvimento com a investida como, por exemplo, risco de crédito, benefícios fiscais e até sinergias, 
entre outros. 

Após a emissão da opção de venda, se o acionista não controlador ainda tiver acesso a estes benefícios econômicos, 
na nossa visão a entidade controladora deveria analisar os fatos e as circunstâncias envolvidas na obrigação de 
compra de participação adicional e, com base nesta análise, definir uma política contábil a ser aplicada de forma 
consistente, entre um dos seguintes métodos: 

 Método da aquisição antecipada: o contrato é registrado como se fosse uma antecipação da aquisição da 
participação do acionista não controlador — ou seja, como se a opção de venda já tivesse sido exercida ou o 
contrato de aquisição futura tiver sido cumprido pelo acionista não controlador. 

 Método de acesso presente: a participação do acionista não controlador continua sendo reconhecida, pois este 
acionista ainda possui acesso aos benefícios econômicos decorrentes de sua participação. Desta forma, o débito 
é reconhecido diretamente no patrimônio líquido. 

Se o acionista não controlador não possuir acesso presente a estes benefícios econômicos, na nossa visão a 
entidade deveria adotar o método da aquisição antecipada. 

Por exemplo: 

A Empresa A mantém 70% de participação na Empresa S, sua subsidiária, e a Empresa B possui os 30% de 
participação restante. A Empresa A emite em favor da Empresa B um contrato de opção de venda (put option) da 
participação não controladora de 30%, e a Empresa B possui o controle de seu exercício. 

O valor presente do exercício da opção é de R$ 35, e o valor contábil da participação de não controladores é de      
R$ 30. Os registros contábeis para reconhecer a opção de venda (put option) pela Empresa A sob o método do 
acesso presente e sob o método da aquisição antecipada estão demonstrados a seguir: 

Método da aquisição antecipada Débito Crédito 

Participação de não controladores  30  

Outro patrimônio líquido  5  

Passivo pela opção de venda  35 
 

Método de acesso presente Débito Crédito 

Outro patrimônio líquido  35  

Passivo pela opção de venda  35 
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Reconhecimento em uma combinação de negócios 

Caso uma entidade entre em um contrato de aquisição futura ou uma opção de venda de participação adicional 
emitida em favor de acionistas não controladores em conjunto com uma combinação de negócios, o montante da 
obrigação é incluído na contraprestação transferida quando a adquirente adota o método da aquisição antecipada. 

Por exemplo: 

A Empresa A adquire controle da Empresa S na aquisição de 80% de suas ações pelo montante de caixa de  
R$ 120. O valor justo dos ativos identificáveis da Empresa S é de R$ 100, e a Empresa A opta por reconhecer a 
participação de acionistas não controladores por sua parcela proporcional aos ativos líquidos identificáveis. Ao 
mesmo tempo, o acionista não controlador da Empresa S passa a deter uma opção de venda de sua participação 
remanescente de 20%, cujo valor presente do preço de exercício é de R$ 25. Os registros contábeis para a 
combinação de negócios na Empresa A sob o método do acesso presente e sob o método da aquisição antecipada 
estão demonstrados a seguir: 

 

Método da aquisição antecipada Débito Crédito 

Ativos líquidos identificados a valor justo 100  

Ágio por rentabilidade futura  45  

Caixa  120 

Passivo pela opção de venda  25 

Para o reconhecimento da aquisição de S    
 

Método do acesso presente Débito Crédito 

Ativos líquidos identificados a valor justo 100  

Ágio por rentabilidade futura  40  

Caixa  120 

Participação de acionistas não controladores  20 

Para o reconhecimento da aquisição de S    

    

Patrimônio líquido  25  

Passivo pela opção de venda  25 

Para o reconhecimento da opção de venda   
 

 

                                                            
i
Insights Into IFRS é uma publicação da KPMG International Standards Group que explica de forma prática a aplicação das normas IFRS e apresenta conclusões obtidas em 

diversos assuntos de natureza interpretativa. Esta publicação é atualizada anualmente e está disponível para aquisição através do e-mail ifrgroup@kpmgifrg.com (língua inglesa). 
Procure também por KPMG’s Global IFRS Institute ou pelo Departamento de Práticas Profissionais (DPP) da KPMG no Brasil.   

mailto:ifrgroup@kpmgifrg.com
mailto:dpp@kpmg.com.br
http://www.kpmg.com/global/en/topics/global-ifrs-institute/pages/default.aspx?utm_medium=mdd&utm_campaign=mdd-global&utm_source=feature

