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RESUMO 
 
 

JOINT VENTURE: EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL E TRANFERÊNCIA DE PREÇO RESUMO 
Para um melhor controle e desenvolvimento algumas investidoras optam por Joint Ventures 
são participações de empresas em conjunto que investem em uma sociedade a fim de obter 
uma aliança estratégica, tendo, benefícios econômicos a longo prazo , redução de custos e 
obtendo uma maior participação no mercado (market-share), visando o lucro .As investidoras 
são as que detém o poder de tomada de decisão na empresa. De acordo com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRSs, 2008), um investidor reconhece sua participação 
em uma entidade controlada e coligada em conjunto usando o método de equivalência 
patrimonial independentemente de ter investimentos em subsidiárias ou de designar suas 
demonstrações financeiras consolidadas. No fechamento de um balanço patrimonial de uma 
Joint Venture é necessário contabilizar a equivalência patrimonial, ou seja, reconhecer seu 
valor contábil, gerando um aumento ou uma redução em seu patrimônio. Sendo também 
utilizado o método e transferência de preço nas receitas e despesas das operações com venda 
de bens. Porém a maior dificuldade dos investidores é discordância entre os mesmos em 
relação aos investimentos e outras políticas adotadas em empresas Joint Venture, pois é 
necessário que os empresários entre em consenso para a tomada de decisão conjunta sem 
que cause conflitos e assim podendo evitar seus riscos. A relevância do estudo literário 
proposto é na grande quantidade de conjunto de empresas no cenário do mercado atual, 
apresentando informações das vantagens e desvantagens desse método de constituição nas 
empresas, para melhor conhecimento em seu aspecto particular de uma empresa conjunta. 
Focando em sua contabilização da transferência de preço e equivalência patrimonial. Os 
benefícios de associações conjuntas são: maior facilidade para obter recursos financeiros, 
capital, partilhar os riscos do projeto, prejuízos e entre outros. O objetivo desse trabalho é 
analisar a contabilização de uma Joint Venture, avaliação do investimento e o valor cobrado 
pela associação em sua venda e serviços, o quão esses métodos interfere no resultado da 
empresa, no lucro ou prejuízo. O método utilizado para elaboração desse trabalho é descritivo, 
através de referências bibliográficas. Voltado para o ramo empresarial, especificamente para 
conjunto de empresas, com objetivos de obter melhores resultados, maior participação no 
mercado, proporcionando melhor entendimento as investidoras controladas e coligadas, em 
relação à transferência de preço e equivalência patrimonial. Fornecendo informações de 
técnicas para a contabilização. Podemos concluir que para o cenário do mercado atual a Joint 
Venture é uma ótima opção para os investidores, pois assim eles poderão obter um percentual 
maior do mercado consequentemente redução de custos. Palavras-chave: Coligada/ 
Contabilização/ Controlada  


