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RESUMO 

 

 

LUZ, Rodrigo Marciano. Gestão de risco e hedge accounting em empresas exportadoras 
de capital aberto. 2010. 128 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 
2010. 

 

A gestão de risco em empresas não financeiras têm assumido grande importância em razão da 

abertura dos mercados, o que as deixa expostas à volatilidade do mercado. A gestão de riscos 

apresenta-se como um meio para auxiliar os gestores na tomada de decisão, possibilitando que 

tenham maior controle do fluxo de caixa, reduzindo volatilidade e consequentemente 

mitigando perdas e maximizando lucros. Entre as ferramentas utilizadas para a gestão de 

riscos estão os instrumentos financeiros derivativos. Este estudo objetiva avaliar os impactos 

que a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14 trouxe para empresas exportadoras, no que 

se refere à uniformizações ligadas à gestão de riscos e das  operações de Hedge Accounting. A 

pesquisa insere-se na linha de pesquisa Contabilidade Gerencial do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau.  A metodologia 

aplicada é descritiva, a coleta de dados é documental, com abordagem qualitativa. Os 

resultados da pesquisa demonstram que todas as empresas da amostra, sofreram impactos em 

suas demonstrações contábeis, seja em nível de reconhecimento, evidenciação e mensuração 

de contratos financeiros derivativos, bem como no seu resultado financeiro. Verificou-se que 

em 57,69% das empresas pesquisadas o resultado financeiro líquido do exercício de 2008 

representou mais de 100% do seu lucro líquido, enquanto que no ano de 2007 este índice era 

de 26,92%. Este fato deve-se em grande parte ao aumento das variações monetárias e 

cambiais líquidas que tiveram um significativo aumento no exercício de 2008.  Conclui-se 

com base nos dados produzidos pela pesquisa que, apesar da obrigatoriedade da adoção do 

Pronunciamento Técnico CPC 14 já no exercício de 2008, muitas empresas ainda não 

divulgaram integralmente as informações preconizadas pela norma, o que acaba por 

prejudicar  a análise da gestão de riscos adotadas por estas empresas. 

 

Palavras-Chave: Gestão de riscos. Instrumentos Financeiros Derivativos. CPC 14. 

Exportação. Risco de Mercado. 
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ABSTRACT 

 

 

LUZ, Rodrigo Marciano. Risk management and hedge accounting in export companies 
traded. 2010. 128 f. Thesis (Master in Accounting Science) - Graduate Program in 
Accounting Science from the Regional University of Blumenau, Blumenau, 2010. 
 
Risk management in non-financial enterprises have assumed great importance due to the 

opening of markets, what let them exposed to market volatility. Risk management shows 

itself as a tool to help managers in decision making, enabling to increase control of cash flow, 

reducing volatility and thus mitigating losses and maximizing profits. Among the tools used 

to manage risks there are derivative financial instruments. This study aims to identify the 

impacts that the adoption of Technical Pronouncement CPC 14 has brought to exporting 

companies, as regards the standardization related to risk management and operations of Hedge 

Accounting. The research is part of the research line Control Programme Management 

Graduate in Accounting from the University of Blumenau. The applied methodology is 

descriptive, data collection is documentary with a qualitative approach. The research results 

show that all firms in the sample, have suffered the impact on its financial statements in level 

of recognition, measurement and disclosure of financial derivative contracts, as well as its 

financial results. It was found that in 57.69% of companies researched the net financial result 

of fiscal 2008 represented more than 100% of its net profit, while in 2007 this rate was 

26.92%. This fact is due largely to increased monetary and exchange net variations that had a 

significant increase in 2008. It is concluded based on data produced by research that, despite 

the mandatory adoption of technical pronoucement CPC 14 already in 2008, many companies 

still do not fully disclose the information recommended by the standard, which tends to 

weaken the analysis, when refers to risk management adopted by these companies. 

 
Keywords: Risk management. Derivatives. CPC 14. Exports. Market Risk. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O gerenciamento de riscos assume, atualmente, uma posição significativa nas 

atividades financeiras desenvolvidas dentro das empresas. Segundo Jorion (2003), a gestão de 

riscos destacou-se primeiramente com a crise das instituições financeiras na década de 70 e 

80, o que provocou uma situação de crash no sistema financeiro. A questão da gestão de 

riscos em empresas não financeiras têm assumido uma grande importância em razão da 

abertura dos mercados e a expansão de empresas, deixando estas empresas expostas à 

volatilidade do mercado de capitais. 

De acordo com Perobelli et al (2007), a administração de riscos, sejam eles de 

mercado, de crédito, operacionais ou legais, têm ganhado destaque nas instituições não 

financeiras, pelo fato de estas empresas necessitarem de informações sobre o risco de não 

recebimento de valores relativos a financiamentos concedidos a seus clientes, o risco de 

ocorrência de possíveis falhas humanas dentro da instituição e os riscos de mercado que 

podem afetar seriamente a capacidade financeira de uma empresa. 

Desta forma, a gestão de riscos apresenta-se como uma ferramenta auxiliar dos 

gestores na tomada de decisão, possibilitando que tenham um maior controle do fluxo de 

caixa reduzindo sua volatilidade e consequentemente mitigando perdas e maximizando lucros. 

Com a abertura de mercados, produtos e serviços são negociados entre vários países, 

em diversas moedas, o que ocasiona o crescimento e o desenvolvimento de muitas empresas. 

No entanto, por outro lado, aumenta também a exposição por parte das empresas a risco de 

perdas decorrentes da variação cambial, taxas de juros e outros fatores relacionados aos 

mercados de atuação.  

Devido a esta abertura de mercado, a contabilidade passou a ser vista sob a óptica 

baseada na informação, sendo avaliada a partir da sua capacidade de gerar informações úteis 

ao processo decisório dos usuários. Levando em consideração este contexto, torna-se evidente 

a importância da harmonização das normas contábeis entre os países. A  adoção das normas 

internacionais de contabilidade pode proporcionar as empresas benefícios as empresas, estes 

podem se apresentar na forma de atração de um maior volume de investimentos, uma vez que 

a globalização evidenciou a demanda que existe por informações contábeis confiáveis e 

comparáveis, pois quanto maior a transparência, clareza e compreensibilidade das 

informações contábeis, menor será o risco percebido por um investidor (ANTUNES, 

ANTUNES E PENTEADO, 2007).  
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No final de 2005 com o objetivo adotar as normas internacionais de contabilidade 

algumas entidades brasileiras de direito privado  (ABRASCA – Associação Brasileira das 

Companhias Abertas, APIMEC NACIONAL – Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais, BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo, 

FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras e IBRACON 

– Instituto dos Auditores Independentes do Brasil) oficiaram ao Conselho Federal de 

Contabilidade pedindo a criação do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), sendo que  

Conselho Federal de Contabilidade, pela Resolução no 1.055/05 criou tal Comitê, formado 

por essas seis entidades. Inicialmente o comitê foi criado com três objetivos básicos: a) 

convergência das normas internacionais de contabilidade; b) centralização na emissão de 

normas desta natureza; e c) representação e processo democráticos na produção dessas 

informações, entre outras palavras os objetivos do CPC são: estudo, preparo e emissão de 

Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de contabilidade levando em conta a 

convergência brasileira aos padrões internacionais (MARTINS, MARTINS E MARTINS, 

2007). 

Já em fase de convergência das normas internacionais de contabilidade o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis emite o Pronunciamento Técnico CPC 14 que se refere às 

operações e critérios para registro e avaliação contábil de instrumentos financeiros 

derivativos, sendo que em 17 de dezembro de 2008, este pronunciamento foi aprovado por 

meio da Deliberação CVM nº 566, que passou a tratar do reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de instrumentos financeiros. 

Segundo Faria (2007, p. 20), o derivativo pode ser definido como “ um instrumento 

financeiro que deriva de um ativo real”.  Na mesma linha, o Pronunciamento Técnico CPC 14 

(2008) define derivativo como um instrumento financeiro ou outro contrato que altere seu 

valor em resposta a mudanças na taxa de juros, taxas de câmbio e outras taxas, em que não 

seja necessário o desembolso inicial, ou este seja menor do que os exigidos por outros tipos 

de contrato que se esperaria o mesmo resultado, e que deva ser liquidado em data futura. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Richardson (1999, p. 57) afirma que “determinar e delimitar um problema de pesquisa 

implica conhecimento do objeto selecionado para estudo, o que se deseja pesquisar”. Esta 
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pesquisa aborda o problema da aplicação da gestão de riscos nas operações com derivativos 

financeiros, mais especificamente na contabilização e evidenciação relativas às  operações de 

hedge accounting. 

Segundo Capelletto, Oliveira e Carvalho (2007), com a evolução dos mercados 

financeiros, começaram a surgir operações cada vez mais complexas, e novos instrumentos 

financeiros foram criados, com a finalidade de reduzir os riscos de perdas referentes a estas 

operações. Por esta razão o derivativo financeiro passou  a ser utilizado pelas organizações 

com o objetivo de proteção de posições ativas e passivas e com compromissos e transações 

futuras. 

Para Silva Neto (2002), os derivativos financeiros podem ser utilizados pelas 

organizações com dois propósitos: o primeiro seria a especulação, ou obtenção de lucros, e o 

segundo para a proteção, também chamado de hedge, que tem como finalidade proteger 

determinado ativo ou passivo de uma exposição a um risco financeiro. 

Ao mesmo tempo em que as operações com instrumentos financeiros fornecem 

segurança para a empresa, elas também permitem a especulação por parte dos operadores de 

mercado, sendo que a exposição excessiva da empresa, muitas vezes com o objetivo de 

aumentar seus ganhos, que no final, esta exposição pode acarretar grandes perdas. 

Segundo Rocha (2007), a questão da regulamentação da gestão de riscos nas 

instituições não financeiras, destacou-se com as exigências da Securities and Exchange 

Comission (SEC), que em 1995 obrigou as empresas norte-americanas de capital aberto a 

divulgarem trimestralmente os indicadores de controle de risco. No Brasil o Oficio Circular 

01/2002 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), exigiu das empresas de capital aberto 

que divulgassem em suas demonstrações contábeis os fatores de risco que afetam os negócios.  

No que se refere às operações e critérios para registro e avaliação contábil de 

instrumentos financeiros derivativos, estas  eram regulamentadas até 17 de dezembro de 2008 

pela Circular 3.082 de 30 de janeiro de 2002 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 

17 de dezembro de 2008 foi aprovado por meio da Deliberação CVM nº 566, o 

Pronunciamento Técnico CPC 14, que passou a tratar do reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de instrumentos financeiros. 

Neste contexto, buscando um conhecimento mais amplo sobre a aplicação da gestão 

de risco em empresas brasileiras, em especial nas operações de hedge accounting constantes 

no Pronunciamento Técnico CPC 14, formula-se a seguinte questão da pesquisa: Quais os 

impactos, no resultado financeiro, que a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14 trouxe 
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para empresas exportadoras listadas na Bovespa no que se refere à evidenciação da gestão 

de riscos e as  operações de Hedge Accounting? 

  

 

1.2 HIPÓTESES  

 

 

 Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 126), a hipótese pode ser considerada: 

 

como um enunciado geral de relações entre variáveis (fatos, fenômenos): a) 
formulado como solução provisória para um determinado problema; b) apresentando 
caráter ou explicativo ou preditivo; c) compatível com o conhecimento científico 
(coerência externa) e revelando consistência lógica (coerência interna); d) sendo 
passível de verificação empírica em suas consequências. 

 

Para Richardson (1999, p. 126), “uma hipótese é uma resposta possível de ser testada e 

fundamentada para uma pergunta feita relativa ao fenômeno escolhido. O pesquisador 

examina  a literatura sobre o fenômeno, obtém a maior quantidade de conhecimento possível, 

para responder ao problema formulado”. 

Dessa forma, para auxiliar na solução do problema de pesquisa apresentado, duas 

hipóteses podem ser levantadas, sendo as hipóteses nula (H0) e alternativa (H1). 

H0: A adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14 não trouxe impacto no resultado 

financeiro para as empresas exportadoras listadas na BOVESPA. 

H1: A adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14 trouxe impacto no resultado 

financeiro para as empresas exportadoras listadas na BOVESPA. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Para Gil (2002, p. 111), os objetivos gerais são pontos de partida, indicando uma 

direção a seguir, porém, na maioria dos casos, não possibilitam que se parta para a 

investigação. Logo, precisam ser redefinidos, esclarecidos e delimitados. Surgem, dessa 

forma, os objetivos específicos da pesquisa . 

Os objetivos aqui apresentados têm o propósito de indicar o resultado que se pretende 

atingir ao final da pesquisa. Assim, enunciam-se os objetivos geral e específicos. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar quais os impactos, no resultado financeiro, que a adoção do Pronunciamento 

Técnico CPC 14 trouxe para empresas exportadoras listadas na Bovespa, que exportaram nos 

anos de  2007 e 2008 valores superiores a US$ 50 milhões nos respectivos anos, no que se 

refere à evidenciação da gestão de riscos e as  operações de Hedge Accounting. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Diante do objetivo geral, desenvolveram-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar se os procedimentos referentes ao reconhecimento, à mensuração e à 

divulgação das operações de hedge são consistentes com os requisitos do CPC 14. 

b) Identificar os efeitos da adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14, nos resultados 

contábeis das maiores empresas exportadoras listadas na BOVESPA. 

c) Identificar as estratégias de gerenciamento de riscos adotadas nas operações de 

hedge. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

Segundo  Richardson (1999, p. 55), na justificativa “explicitam-se os motivos de 

ordem teórica e prática que justificam a pesquisa”. Sendo assim, embora já existam pesquisas 

sobre gestão de risco e hedge accounting de forma isolada, o tema abordado demonstra a 

relação existente entre estes dois assuntos, que com as recentes alterações das Normas 

Contábeis brasileiras vêm ganhando cada vez mais destaque no meio acadêmico. 

A presente pesquisa justifica-se sob o ponto de vista teórico pela escassez de estudos 

que envolvem a gestão de risco nas operações de hedge accounting em instituições não 

financeiras, uma vez que a  maioria das pesquisas que abordam estes temas referem-se a 

instituições financeiras. 
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Estudos publicados acerca da gestão de riscos e derivativos financeiros  são 

referências bibliográficas para o tema deste estudo. Carvalho (1996); Venter (2000); Carvalho 

(2002); Pincus e Rajgopal (2002);  Gogolis e Görgin (2005); Lameira, Figueiredo e Ness 

(2005); Kimura e Perera (2005);  Rocha (2007); Capelletto, Oliveira e Carvalho (2007); 

Oliveira e Oliveira (2007), são alguns dos autores que têm publicações na área de gestão de 

risco e derivativos financeiros. 

Outra justificativa reporta-se à necessidade de se avaliar os impactos das recentes 

alterações nas Normas Contábeis Brasileiras, que por meio do Pronunciamento Técnico CPC 

14, aprovado em 17 de dezembro de 2008,  trata do reconhecimento, mensuração e 

evidenciação de instrumentos financeiros. 

Esta justificativa, de ordem prática, fundamenta-se nas recentes alterações das normas 

contábeis, uma vez que as empresas brasileiras perderam, no ano de 2008,  25 bilhões de 

dólares em derivativos financeiros, sendo tais perdas decorrentes destas alterações. O Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis, por meio do Pronunciamento Técnico CPC 14 trata e 

regulamenta as operações com derivativos financeiros. Este estudo justifica-se portanto pela 

necessidade de demonstrar a importância da gestão de risco, especificamente nas operações de 

hedge, como uma alternativa para a redução de perdas. 

Em relação aos aspectos sociais, o presente trabalho justifica-se pela importância que a 

gestão de risco possui em relação a operações com derivativos financeiros, uma vez que os 

objetivos dos derivativos financeiros são de proteger as empresas de perdas decorrentes da 

variação cambial, taxa de juros, risco de mercado entre outros. 

Por fim, o estudo busca contribuir para a linha de pesquisa de Controle de Gestão, 

especificamente do grupo de Pesquisas em Controle de Gestão Estratégicos e Operacionais, 

do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de 

Blumenau, no que diz respeito a estudos relacionados à evidenciação e gestão de riscos em 

operações de hedge accounting. 
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1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

A estrutura deste trabalho apresenta-se em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

consiste na introdução do estudo, evidenciando o problema de pesquisa, as hipóteses, os 

objetivos geral e específicos, bem como a justificativa do estudo e a organização do trabalho. 

 No segundo capítulo apresenta-se a revisão teórica que norteia o estudo. 

Primeiramente, faz-se uma abordagem sobre riscos, destacando-se o risco de mercado e a 

gestão de riscos. Em seguida aborda-se a questão do hedge accounting, em específico ao que 

é preconizado pelo Pronunciamento Técnico CPC 14. Contemplou-se, também um estudo 

sobre a evidenciação de informações contábeis.  

 No terceiro capítulo descreve-se o método e as técnicas de pesquisa, caracterizando-se 

a mesma e definindo-se sua população e  amostra. Na sequência, apresentam-se os 

procedimentos de coleta de dados,  análise dos dados e por fim, as limitações da pesquisa.   

 O quarto capítulo descreve e analisa os dados coletados, sendo que primeiramente  é 

abordado a forma como são evidenciadas e divulgadas, em notas explicativas às 

demonstrações contábeis, as informações qualitativas, quantitativas e a análise de 

sensibilidade relativas à utilização de instrumentos financeiros derivativos. Em seguida é 

analisado o desempenho do resultado financeiro das empresas antes da adoção do 

Pronunciamento Técnico CPC 14 e Instrução CVM nº 475/08, bem como após a adoção. Por 

fim, faz-se a análise das políticas e estratégias de gestão de risco utilizadas pelas empresas 

pesquisadas. 

No quinto capítulo são expostas as conclusões da pesquisa realizada e também 

recomendações para futuras pesquisas sobre o tema investigado.   
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2 PLATAFORMA TEORICA  

 

 

 Neste capítulo, apresenta-se a revisão teórica que norteia o estudo. Primeiramente, faz-

se uma abordagem sobre estudos anteriores e riscos, destacando o risco de mercado e a gestão 

de riscos. Em seguida, aborda-se a questão do hedge accounting, em específico o que é 

preconizado pelo Pronunciamento Técnico CPC 14. Também foi contemplado o estudo sobre 

a evidenciação de informações contábeis. 

 

 

2.1 EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL 

 

 

Segundo Dalmácio e De Paulo (2004) a contabilidade tem como objetivo proporcionar 

informações aos diversos tipos de usuários, auxiliando-os na tomada de decisão. Estas 

informações devem ser úteis e precisas, devendo ser fornecidas em tempo hábil para os 

usuários, os quais podem ser tanto internos quanto externos. 

Para Iudícibus (2004, p.19) o objetivo da contabilidade é: 

 

[...] fornecer aos usuários, independente de sua natureza, um conjunto básico de 
informações que presumivelmente, deveria atender igualmente bem a todos os tipos 
de usuários, ou a Contabilidade deveria ser capaz e responsável pela apresentação de 
cadastros de informações totalmente diferenciadas, para cada tipo de usuário. 
 

Na mesma linha, o CFC (2008, p.2) ressalta que a informação contábil deve ser útil 

“na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de 

atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários”. 

Para Dantas et al. (2005), quando se fala que os objetivos da contabilidade consistem 

em fornecer informações úteis a seus usuários, deve-se ressaltar o papel desempenhado pela 

evidenciação ou disclosure, sendo isso  necessário para que as demonstrações financeiras 

adquiram a característica da utilidade. 

Neste sentido Niyama e Gomes (1996, p.65), conceituam evidenciação como: 

 

 [...] diz respeito à qualidade das informações de caráter financeiro e econômico, 
sobre as operações, recursos e obrigações de uma entidade, que sejam uteis aos 
usuários das demonstrações contábeis, entendidas como sendo aquelas que de 
alguma forma influenciem na tomada de decisões, envolvendo a entidade e o 
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acompanhamento da evolução patrimonial, possibilitando o conhecimento das ações 
passadas e a realização de inferências em relação ao futuro. 
 

Com isso percebe-se que a evidenciação não é apenas a divulgação de dados, mas 

consiste em divulgar dados qualitativos e quantitativos com qualidade, constituindo, desta 

forma, um compromisso da contabilidade para com seus usuários e com seus próprios 

objetivos, no que  diz respeito a divulgação de informações que sirvam para auxiliá-los quanto 

a compreensão das atividades, bem como aos riscos a que a organização possa estar exposta. 

Segundo Pereira et al. (2005), para uma evidenciação ser eficaz, ela deve apresentar 

algumas características, seja no que se refere à divulgação quanto as informações que as 

empresas pretendem tornar públicas. Nesta linha, Hendriksen e Van Breda (1999) mencionam 

atributos que a informação contábil deve conter, tais como: relevância  (informações certas na 

hora certa); compreensibilidade (dados claros e objetivos); comparabilidade (possibilitar a 

comparação entre empresas e entre períodos); e confiabilidade (evidenciar informações 

verídicas). 

Para Pereira et al. (2005, p. 3), a divulgação 

 

[...] deve ser feita mediante uma divulgação que mostre as informações aos usuários 
de forma clara, precisa, íntegra, e que reflita a situação atual da empresa. Assim, o 
profissional de contabilidade deve ter cuidado especial ao evidenciar as informações, 
tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, respeitando os conceitos de 
materialidade e relevância. 
 

Para que a contabilidade cumpra seu papel de oferecer informações relevantes, ela 

deve escolher uma forma de evidenciar estes dados, uma vez que estas informações devem 

possibilitar que o usuário externo realize análises sobre a organização (SILVA, TEIXEIRA E 

NIYAMA, 2009). Há várias formas e métodos para que as empresas possam divulgar suas 

informações, sendo que para Iudícibus (2004), a principal forma está nos relatórios 

obrigatórios para estas organizações, por exemplo, nas demonstrações financeiras 

padronizadas, e em especial nas notas explicativas, pois é através delas que se evidenciam 

dados não contemplados nos demonstrativos. 

A Lei 6404/76, trata das notas explicativas no seu art. 176, parágrafos 4 e 5, onde é 

especificado o que elas devem conter: 

 

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 
estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de 
provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na 
realização de elementos do ativo; 
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b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (artigo 247, parágrafo 
único); 
c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (artigo 
182, § 3º); 
d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a 
terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; 
e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo 
prazo; 
f) o número, espécies e classes das ações do capital social; 
g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; 
h) os ajustes de exercícios anteriores (artigo 186, § 1º); 
i) os eventos subseqüentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 
possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros 
da companhia. 

 

Quanto à estrutura da divulgação das notas explicativas, o Ofício-

Circular/CVM/SNC/SEP n. 01/2005, de 25/02/2005, destaca que elas devem normalmente ser 

apresentadas na seguinte ordem: 

 

a) contexto operacional; 
b) declaração quanto à base de preparação das demonstrações contábeis; 
c) menção das bases de avaliação de ativos e passivos e práticas contábeis aplicadas; 
d) informações adicionais para itens apresentados nas demonstrações contábeis, 
divulgadas na mesma ordem; 
e) outras divulgações, incluindo: 
I. contingências e outras divulgações de caráter financeiro; e 
II. divulgações não financeiras, tais como riscos da entidade, as correspondentes 
políticas e objetivos da administração, que não se confundam com as informações a 
divulgar no relatório da administração, incluindo, mas não se limitando, a políticas 
de proteção cambial ou de 
mercado, hedge, etc. 
 

Quando se fala de evidenciação da gestão de riscos de instrumentos financeiros, o 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 40, que tem 

como objetivo que as empresas divulguem em suas demonstrações contábeis dados para que 

os usuários possam avaliar: 

 

(a) a significância do instrumento financeiro para a posição patrimonial e financeira 
e para o desempenho da entidade; e 
(b) a natureza e a extensão dos riscos resultantes de instrumentos financeiros a que a 
entidade está exposta durante o período e ao fim do período contábil, e como a 
entidade administra esses riscos. (CPC 40, ITEM 1). 

 

O Pronunciamento Técnico CPC 40, exige das empresas a divulgação de informações 

por classe de instrumento financeiro, devendo agrupá-los em classes apropriadas de acordo 

com a natureza da informação divulgada, levando em conta as características desses 

instrumentos financeiros. O item 7 do Pronunciamento diz que “A entidade deve divulgar 
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informações que permitam que os usuários de demonstrações contábeis avaliem a 

significância dos instrumentos financeiros para sua posição patrimonial e financeira e para a 

análise de desempenho”.  

Em seu item 33, o Pronunciamento Técnico CPC 40, discorre sobre a divulgação de 

informações qualitativas, onde a empresa deve, para cada tipo de risco decorrente de 

instrumentos financeiros, divulgar: “a) a exposição ao risco e como ele surge; b) seus 

objetivos, políticas e processos para gerenciar os riscos e os métodos utilizados para mensurar 

o risco; e c) quaisquer alterações em (a) ou (b) do período anterior”. 

Já em relação a divulgação das informações quantitativas, o Pronunciamento Técnico 

CPC 40 em seu item 34, traz que as empresas devem divulgar: 

 

(a) sumário de dados quantitativos sobre sua exposição aos riscos no fim do período. 
Essa divulgação deve ser baseada nas informações fornecidas internamente ao 
pessoal chave da administração da entidade (como definido no Pronunciamento 
Técnico CPC 05 - Divulgação sobre Partes Relacionadas), por exemplo, o conselho 
de administração ou o presidente; 
(b) o disposto nos itens 36 a 42, na medida em que não seja fornecida em (a), a 
menos que o risco não seja material (ver itens 29 a 31 do Pronunciamento Técnico 
26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis para discussão de materialidade); 
(c) concentrações de risco se não for evidente a partir de (a) e (b). 
 

Caso os dados quantitativos divulgados pela empresa no final do exercício não sejam 

representativos em relação a exposição ao risco durante o período, a empresa deve fornecer 

outras informações que sejam representativas para seus usuários. 

 

 

2.2 RISCOS 

  

 

As organizações são constituídas com o objetivo de obtenção de retorno para atender 

as expectativas de seus stakeholders. Para atingir estes objetivos os gestores das organizações 

precisam tomar decisões estratégicas, entre elas decisões que envolvem investimentos e 

financiamentos que, muitas vezes, são tomadas em condições de risco em relação à 

instabilidade do mercado. 

Toda vez que se toma uma decisão, existe a possibilidade de não se obter o retorno 

esperado. Neste sentido a organização está exposta a riscos, sejam eles de obter resultados 

superiores ao esperado, ou o mais preocupante que é a ocorrência de resultados inferiores ao 

esperado, o que pode afetar, significativamente, a sua situação financeira. 
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Neste sentido, Jorion (2003, p.3) traz que o risco pode ser definido como “a 

volatilidade de resultados inesperados, normalmente relacionada ao valor de ativos ou 

passivos de interesse”. Damodaram (2004, p. 140) define risco como: 

 

O risco, como o vemos, é a probabilidade de recebermos como retorno sobre um 
investimento algo inesperado, nesse modo, o risco inclui não somente os resultados 
ruins, isto é, retornos mais baixos do que os esperados, mas também resultados bons, 
ou seja retornos mais altos do que o esperado. Podemos nos referir ao primeiro 
como o risco do lado da baixa e, ao segundo como risco do lado da alta, mas ambos 
são levados em consideração ao mensurarmos o risco.  
 

No documento técnico RiskMetrics (1996, p. 5), risco é definido como o grau de 

incerteza em relação a retornos líquidos futuros e pode assumir diversas formas baseadas na 

fonte de incerteza: 

a) Risco de crédito - perda potencial devida à inabilidade da contraparte de cumprir 

suas obrigações; 

b) Risco operacional - risco resultante de erros que podem ocorrer na instrução de 

pagamentos ou liquidação de transações; 

c) Risco de liquidez - risco refletido pela inabilidade da firma de financiar os ativos 

sem liquidez; 

d) Risco de mercado - risco que envolve a incerteza quanto aos ganhos futuros 

resultantes das oscilações nas condições de mercado (isto é, preços de ativos, taxas de 

juros). 

De acordo com Lemgruber (2001, p.105-106), os riscos financeiros podem ser 

classificados em: 

 

a) Risco de Mercado: Está relacionado com o comportamento do preço de um 
determinado ativo, frente a volatilidade do mercado; 
b) Risco Operacional: O risco operacional está relacionado a possíveis perdas 
como resultados de sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e 
erros humanos; 
c) Risco de Crédito: o risco de crédito está  relacionado a possíveis perdas 
quando um dos contratantes não honra seus compromissos. As perdas aqui estão 
relacionadas aos recursos que não serão mais recebidos; 
d) Risco legal: o risco legal está relacionado a possíveis perdas quando um 
contrato não pode ser legalmente amparado. Podem incluir aqui riscos de perdas por 
documentação insuficiente, insolvência, ilegalidade, falta de representatividade e/ou 
autoridade por parte de um negociador. 

 

De maneira simplificada, pode-se entender o risco como a incerteza associada ao 

retorno de determinado ativo, devido a volatilidade dos retornos. Nas empresas o risco está 
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presente em eventos que não podem ser controlados, ou que independem das ações dos 

gestores. 

Os riscos a que as empresas estão expostas podem ser divididos em risco estratégico e 

risco não-estratégico. Os riscos estratégicos estão relacionados ao setor da economia em que a 

empresa atua, sendo sua principal característica a de ser assumido voluntariamente, 

objetivando obter vantagem competitiva  no mercado. Em relação aos riscos não-estratégicos, 

são aqueles riscos em que a empresa não possui um controle, geralmente resultando de 

mudanças no cenário político ou econômico (JORION, 2003). 

As empresas que operam no mercado estão expostas a vários tipos de risco. Este 

estudo tem como enfoque o risco de mercado a que as  empresas de capital aberto estão 

expostas, sendo que também podem estar sujeitas a outros tipos de risco como de crédito, 

liquidez e o operacional. 

 

 

2.2.1 Risco de Mercado  

 

 

O risco de mercado está relacionado ao valor e ao preço de bens, índices e 

commodities. Ele está relacionado diretamente à forma pela qual o preço de um ativo se 

comporta no dia-a-dia, em decorrência das oscilações em variáveis econômicas e financeiras.  

De acordo com o Documento Técnico do RiskMetrics, JP Morgan (1996), o risco de 

mercado está relacionado à incerteza de ganhos futuros, em função de alterações nas 

condições de mercado como, por exemplo: os preços de ativos, taxa de juros, taxa de câmbio 

etc. 

Duarte e Varga (2003, p. 2) definem risco de mercado como “uma medida numérica 

da incerteza relacionada aos retornos esperados de um investimento, em decorrência de 

variações em fatores como taxas de juros, taxas de câmbio, preços de ações e commodities.” 

Similarmente, Saunders (2000, p. 106) em se tratando de instituições financeiras 

afirma que “há risco de mercado sempre que as instituições financeiras negociam ativos e 

passivos (e derivativos) em lugar de mantê-los para fins de investimento a longo prazo, 

financiamento ou hedging”. 

O risco de mercado surge quando há oscilações no valor de uma carteira em razão de 

variações nos preços dos instrumentos financeiros. Estas variações podem ser oriundas das 

mudanças em taxas de juros ou de câmbio com cotação no mercado. O risco de mercado 
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também pode surgir das diferenças entre ativos e passivos em termos de prazo, indexadores 

ou taxas (GOULART, 2003). 

De acordo com o JP Morgan (1999), a gestão de riscos de mercado em empresas não 

financeiras é inerentemente mais complexa do que em empresas financeiras, pois as empresas 

não financeiras estão expostas a dois tipos de riscos, que são os não comerciais ou 

acauteláveis (relacionados  à natureza dos seus produtos e serviços) e os riscos de mercado 

acauteláveis (fatores não relacionados com os produtos e serviços, por exemplo, commodities, 

taxas de câmbio, taxas de juros e os riscos de capital). Ainda segundo o Documento Técnico  

CorporateMetrics do JP Morgan, o nível de riscos de mercado é uma função de riscos do 

negócio, o que pode tornar muito complexa a implantação de um sistema de gestão de risco na 

empresa. 

Em instituições financeiras, observa-se que os gestores tendem  a gerir seus ativos e 

passivos, enquanto que em instituições não financeiras, os gestores tendem a se concentrar 

mais no nível de crescimento da organização, sendo que a volatilidade nas empresas não 

financeiras cada vez é maior, uma vez que estas avaliam o desempenho da empresa com base 

nos ganhos  e no fluxo de caixa (JP Morgan, 1999). 

Em relação à mensuração do risco de mercado, o CorporateMetrics (1999) traz que 

comparado com as instituições financeiras, que tomam posições de risco de curto prazo para 

gerar lucros, as empresas não financeiras, em geral, são menos sensíveis às flutuações diárias 

do mercado, estas se concentram mais na volatilidade do mês ou dos resultados trimestrais 

para a medição do desempenho. 

As empresas não financeiras podem se expor ao risco de mercado de diversas 

maneiras, por exemplo, as margens operacionais podem ser afetadas pelo aumento da matéria 

prima, ou pela desvalorização de moedas de países para os quais a empresa efetue vendas. 

Além disso, mudanças nas taxas de mercado podem, eventualmente, ajustar os preços de 

produtos e serviços em vigor de uma empresa, o que, consequentemente, pode alterar os 

volumes de vendas, afetando desta maneira a participação  em vendas da empresa no mercado 

e impactando diretamente no resultado da empresa (JP Morgan, 1999). 

Para Silva Neto (2002, p. 163), para avaliar o risco de mercado é necessário:  

 

[...] compreender o comportamento do mercado e sua interação com o ambiente, 
analisar as mudanças, identificar os componentes de mercado e como eles se 
interagem. Quando estamos lidando com derivativos, é fundamental 
compreendermos como eles se relacionam com o objeto e quais influências seus 
valores sofrem com a mutação do preço do ativo objeto. 
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Simplificando, o risco de mercado pode ser definido como o risco que resulta da 

variação no valor de qualquer carteira de ativos e passivos financeiros em virtude da variação 

nos preços desses ativos, em decorrência da volatilidade do mercado. Silva Neto (1998) 

decompõem o risco de mercado nos seguintes riscos: delta, de convexidade, volatilidade e 

risco de taxa de juros. 

O delta refere-se a sensibilidade de um derivativo para a mudança de preço do ativo 

objeto, ele demonstra em quanto o preço de um contrato vai mudar se o ativo a que este 

contrato se refere for alterado. O delta é mais utilizado quando se está trabalhando com 

opções, pois ele permite quantificar  a variação de preço destas (SILVA NETO, 1998). 

De acordo com Silva Neto (1998), o risco de convexidade é utilizado para medir e 

administrar o risco de derivativos, pois ele surgiu da não linearidade da relação entre o preço 

de um ativo objeto e o  valor de uma transação de carteira, uma vez que o risco será maior 

quando a não-linearidade aumentar. 

O risco de volatilidade é a probabilidade de ocorrer uma mudança no valor de 

determinada carteira, decorrente de uma alteração na volatilidade esperada para o ativo 

objeto. Silva Neto (1998, p. 170) define volatilidade como “uma medida de velocidade do 

mercado. Mercados que se movem lentamente são mercados de baixa volatilidade; mercados 

que se movem velozmente, em qualquer um dos sentidos são mercados de alta volatilidade”. 

A partir desta definição pode-se afirmar que quanto maior for a volatilidade maiores serão as 

incertezas em relação ao valor do ativo objeto. 

O risco da taxa de juros refere-se ao risco de perdas decorrentes de oscilações nas 

taxas de juros, ou seja, é a exposição que determinado ativo tem em relação a uma 

determinada taxa de juros utilizada como base para calcular seu valor presente. O risco da 

taxa de juros está presente na maioria de operações com derivativos (SILVA NETO, 1998). 

Para Goulart (2003), o risco de câmbio  também faz parte dos riscos de mercado, pois 

ele está relacionado à probabilidade de ocorrência de perdas em uma carteira, em função das 

oscilações na taxa de câmbio. Segundo o autor o risco de câmbio pode surgir em diversas 

ocasiões; por exemplo, quando uma empresa detém empréstimos atrelados à variação do 

dólar, realização de operações com fins especulativos, de compra e venda de moeda 

estrangeira ou operações com derivativos, entre outras. 
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2.2.2 Gestão de Riscos 

 

 

A gestão de riscos é um tema que cada vez mais vem ganhando relevância no 

mercado. Inicialmente ela era mais utilizada em instituições financeiras, mas com o passar do 

tempo, devido à complexidade dos mercados em que estão inseridas as organizações, a gestão 

de riscos passou a ser de grande importância também para as instituições não financeiras, já 

que os riscos a que estas organizações estão expostas podem ocasionar-lhes grandes perdas, e 

dessa forma devem ser monitorados através de sistemas de gestão de riscos. 

Para Jorion (1998, p.4), “o gerenciamento de risco é o processo pelo qual várias 

exposições são identificadas, mensuradas e controladas”.  Tomando com base o conceito de 

gerenciamento de risco de Jorion, pode-se dizer que a gestão de riscos não tem como 

finalidade a eliminação destes, mas sim a sua identificação, mensuração e controle, com o 

objetivo de reduzir a exposição da organização a estes riscos. 

Outro aspecto levantado por Jorion (2003, p. 3) é de que: 

 

Os negócios das empresas estão relacionados à administração de riscos. Aquelas 
com maior competência obtêm êxito; as outras fracassam. Embora algumas aceitem 
os riscos financeiros incorridos de forma passiva, outras se esforçam em conseguir 
alguma vantagem competitiva, expondo-se a riscos de maneira estratégica. Porém, 
em ambos os casos, esses riscos devem ser monitorados cuidadosamente, visto que 
podem acarretar grandes perdas. 

 

A administração de riscos consiste no trabalho de identificar os tipos de risco a que 

uma organização está exposta, além de mensurar o valor em risco envolvido, bem como 

definir estratégias de mitigação. A gestão de risco resulta na manutenção e aumento dos 

fluxos de caixa estimados e nos lucros esperados (ROCHA, 2007). 

De acordo com Jorion (2003), o aumento da indústria de gestão de risco pode ser 

relacionado diretamente a crescente volatilidade dos mercados financeiros desde o começo 

dos anos de 1970 com: a mudança das taxas de câmbio fixas passando a taxas flutuantes em 

1971; os choques do petróleo e a alta inflação em 1973; as perdas decorrentes da queda das 

ações americanas em 1987; crise monetária do Sistema Monetário Europeu em 1992; o 

desastre dos títulos ocorrido em 1994, quando o Federal Reserve Bank, aumentou as taxas de 

juros depois de três anos com taxas de juros baixas; a crise financeira japonesa decorrente da 

queda dos preços das ações japonesas em 1989; a crise asiática em 1997, dentre outros. Jorion 
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considera que a única constante de todos estes fatos é a imprevisibilidade, já que a rapidez das 

mudanças, muitas vezes, gerava perdas significativas. 

Para Brito (2000, p. 16-17), os fatores que levaram à adoção do gerenciamento de 

riscos em instituições financeiras foram: 

 

a) amadurecimento dos mercados financeiros nacional e internacional, propiciando 
maior número de transações com características mais sofisticadas e não totalmente 
cobertas por regras específicas; 
b) crescente desregulamentação do mercado financeiro nacional e internacional, 
incentivando maior número de transações; 
c) busca por transações que possibilitem retornos mais relevantes; 
d) o processo de globalização da economia mundial, aproximando os países e 
refletindo de forma global os efeitos de crises localizadas, impulsionando a 
crescente volatilidade dos mercados, muito afetada pelas crises econômicas 
oriundas, principalmente, dos chamados países emergentes; 
e) a atuação dos órgãos reguladores solicitando às instituições financeiras 
mecanismos para controle dos riscos. 

 

Postos todos estes fatores, percebe-se que a gestão de risco ganhou um destaque 

especial nas instituições financeiras, uma vez que são estas instituições que realizam  as 

atividades de intermediação financeira, tendo o risco como um fator constante nas suas 

operações. 

Contudo, estes fatores também influenciaram o desenvolvimento de sistemas de gestão 

de riscos em empresas não-financeiras, pois com as constantes mudanças nos mercados 

financeiros, a gestão de risco tornou-se essencial para a sobrevivência destas organizações. 

Jorion (2003, p. 10) apresenta o desenvolvimento e a evolução dos instrumentos de 

gestão de risco, conforme apresentado na Figura 1. 
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1938 Duration de títulos de renda fixa 
1952 Arcabouço de média-variância de markowitz 

1963 Capital asset pricing model de Sharpe 

1966 Modelo multifatorial 

1973 Modelo de precificação de opções de Black & Schols, as gregas 

1979 Modelo binomial para precificação de opções 

1983 RAROC, retorno ajustado ao risco 

1986 Limites de exposição por faixa de duration 

1988 Ativos ajustados ao risco para bancos e limites baseados nas regras 

1992 Testes de estresse 

1993 Value  at Risk (VAR) 

1994 RiskMetrics 

1997 CreditMetrics, CreditRisk+ 

1998 Integração dos riscos de crédito e de mercado 

2000 Gestão de risco em empresas 

Figura 1 - A evolução dos instrumentos financeiros de Gestão de Risco 
Fonte: Jorion (2003, p. 10) 

Como observa-se na Figura 1, a evolução dos instrumentos de gerenciamento de riscos 

financeiros despontou na década de 80, isto devido às crises financeiras que ocorreram nesta 

época e impactaram o mercado de forma global. 

Segundo Goulart (2003, p. 85), “um sistema de gestão de risco envolve diversos 

elementos, como políticas de utilização de derivativos, procedimentos de controle, modelos 

de gestão, comitês, profissionais qualificados, limites de exposição, alçadas decisórias e 

softwares”. 

Um dos instrumentos de medida e gerenciamento de risco mais utilizados é o VAR 

(Value at Risk), sendo que segundo Jorion (2003), este método considera a alavancagem, as 

correlações  e as posições atuais, possibilitando aos seus usuários uma visão agregada dos 

riscos de carteira. 

 

 

2.2.3 Gestão de Riscos de Mercado 

 

 

Para que a gestão de riscos seja eficiente em uma organização é necessário que esta 

estabeleça processos e políticas de gestão de riscos. Segundo Werlang e La Rocque (2003), 

em empresas não financeiras a utilização da gestão de risco de mercado era baseada na 

mensuração de impactos isolados de fatores como taxa de juros, moedas, mercadorias, etc. 
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Segundo os autores esta prática vem evoluindo, utilizando-se de uma visão integrada da 

volatilidade do mercado e de seus impactos sobre a exposição da empresa. 

Segundo Longo (2004), o risco de mercado é o risco mais claramente percebido pelas 

organizações. Aliado a isto, as perdas ocorridas com derivativos no ano de 2008 chamaram a 

atenção, cabendo ressaltar que os derivativos não foram os únicos responsáveis por estas 

perdas, uma vez que elas também foram ocasionadas pelas oscilações nos preços de mercado. 

Para Perobelli et al (2007), o gerenciamento de riscos de mercado é um assunto que 

assume papel relevante e definitivo no ambiente das  instituições não financeiras. Para estas é 

de grande importância para o gerenciamento de seu fluxo de caixa e para a tomada de 

decisões corporativas, os riscos de mercado, aqui entendidos como variações nos preços 

formados no âmbito do mercado financeiro – juros, câmbio, commodities – flutuações na 

demanda do mercado consumidor e na oferta dos insumos utilizados no processo produtivo, 

capazes de afetar sua capacidade financeira e solvência. 

Segundo Perobelli et al (2007, p.1): 

 

Dentre os benefícios advindos da implantação de sistemas de medição e 
gerenciamento de riscos de mercado no âmbito das instituições não financeiras, 
destacam-se como os mais diretos: o controle dos fluxos de caixa necessários ao 
cumprimento dos compromissos assumidos pela empresa, que incluem o pagamento 
de fornecedores, despesas operacionais e financeiras, amortização de empréstimos, e 
dos investimentos programados; a redução da volatilidade desses fluxos e, 
conseqüentemente, da probabilidade de a empresa deixar de honrar compromissos 
futuros. Benefícios adicionais incluem o aumento da transparência aos investidores e 
a rápida assimilação de novas fontes de riscos de mercado pelos gestores. 

 

Uma questão a ser levantada para uma eficiente gestão dos riscos da empresa e 

consequentemente de suas estratégias de mitigação de risco, ou seja, a escolha adequada dos 

instrumentos de proteção contra riscos de mercado implica no levantamento dos principais 

fatores de risco e a consequência em termos financeiros, caso ocorram. É fundamental a 

construção de cenários probabilísticos e a simulação dos impactos dos fatores de risco na 

estrutura de capital da empresa (ROCHA, 2007).  

 

 

2.2.4 Avaliação de Risco de Mercado  

 

 

Para Longo (2004), o risco de mercado pode ser avaliado de duas formas: como um 

risco relativo ou como um risco absoluto. Quando avaliado como um risco relativo, ele é 
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considerado uma medida de “deslocamento” entre o retorno das posições e o retorno de um 

determinado ativo. Já quando avaliado como um risco absoluto, seu objetivo é quantificar,  

em termos monetários, o risco a que uma empresa está exposta, sem fazer referência ao 

rendimento de qualquer ativo. 

 

 

2.2.4.1 Value at Risk – VAR 

 

 

Quando se fala em risco de mercado, atualmente, o value at risk (VAR) é o 

instrumento de gerenciamento de risco mais utilizado para quantificar os riscos de mercado a 

que as organizações estão expostas. Este fato deve-se a crescente utilização do VAR, nos 

cálculos de exigibilidade de capital de instituições financeiras, a nível internacional 

(GOULART, 2003). 

Jorion (2003, p. viii), define o VAR como: 

 

O VAR é um método de mensuração de risco que utiliza técnicas estatísticas, 
comumente usadas em outras áreas técnicas. Formalmente, o VAR mede a pior 

perda esperada ao longo de determinado  intervalo de tempo, sob condições 

normais de mercado e dentro de determinado nível de confiança. Com base em 
fundamentos científicos, fornece aos usuários uma medida concisa do risco de 
mercado. 

 

O VAR ou o valor em risco tornou-se um instrumento de gerenciamento e mensuração 

de risco padrão para as instituições financeiras, pois ele reflete uma medida quantitativa do 

risco de mercado de uma carteira, que é capaz de estimar a perda máxima que poderá ocorrer 

em determinado horizonte de tempo para um dado intervalo de confiança (DONANGELO, 

SILVA e LEMGRUBER, 2001). 

Para Jorion (2003), o VAR pode beneficiar qualquer organização exposta a riscos 

financeiros, sendo que as diferentes aplicações do método de VAR podem ser classificadas 

em: 

- Passivas: fornecimento de informações. O VAR tem como primeira aplicação a 

mensuração do risco agregado. Ele pode ser usado para fornecer informações a alta 

administração, sobre os riscos incorridos em transações e operações de investimento. 
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- Defensivas: controle de risco. Estabelecer limites de posição para operadores e 

unidades de negócios. O VAR possibilita a criação de um denominador comum que permite a 

comparação de atividades arriscadas em mercados diferentes. 

- Ativas: gerenciamento de risco. O VAR utilizado para a alocação de capital entre 

operadores, unidades de negócios, produtos e instituição. Guia a instituição para a definição 

de um melhor perfil de risco/retorno. 

Segundo Jorion (2003, p. 96-97), para se calcular o VAR, inicialmente deve-se tomar 

os fatores quantitativos, o horizonte de tempo e o nível de confiança. O autor traz como 

exemplo  a mensuração do VAR de uma certeira de US$ 100 milhões para um horizonte de 

tempo de 10 dias e com um nível de confiança de 99%. Para realizar o cálculo do VAR deve-

se, inicialmente, marcar a carteira a mercado; em seguida medir a variabilidade dos fatores de 

risco, sendo que no exemplo foi utilizado 15% ao ano; ajustar o horizonte de tempo para 10 

dias no caso do exemplo; determinar o nível de confiança (neste caso 99%, o que gera um 

fator de 2,33 para a distribuição normal); e reportar a pior perda com base no processamento 

de todas as informações que neste exemplo foi de US$ 7 milhões, calculados da seguinte 

forma: US$ 100 M ×  √(10/252) × 2,33 = US$ 7 M. 

A análise do VAR pode ser feita a partir de diferentes abordagens como os métodos 

empírico (não-paramétrico) e paramétrico, simulações históricas e de Monte Carlo e os testes 

de stress. 

Em relação ao método paramétrico Jorion (2003, p. 99) destaca que: 

 

O cômputo do VAR pode ser simplificado de forma considerável, se for possível 
supor que a distribuição pertence a uma família paramétrica tal a distribuição 
normal. Quando este for  o caso, o valor do VAR pode ser derivado diretamente do 
desvio-padrão da carteira, utilizando um fator multiplicativo que depende do nível 
de confiança. Essa abordagem é, às vezes, denominada paramétrica, pois envolve a 
estimação de parâmetros como o desvio-padrão, e não simplesmente a leitura de um 
quantil da distribuição empírica. 
 

O método paramétrico possibilita a alteração dos valores dos parâmetros para o estudo 

dos efeitos no modelo, enquanto que as técnicas empíricas são mais diretas e menos 

matemáticas, o que possibilita um melhor entendimento. 

Segundo Smithson (1996 a), a implementação do VAR não é tão simples como o seu 

conceito. Em essência, o problema é encontrar uma forma de obter uma série de vetores, para 

isso, segundo o autor, são utilizados três métodos para o cálculo do VAR: 
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- Método Histórico: trabalha com  os valores das carteiras de mercado de um 

determinado período histórico de tempo e  calcula as mudanças observadas nos mesmos, ao 

longo do horizonte a ser utilizado no cálculo do VAR.  

- Método de Simulação: define os parâmetros das distribuições para as mudanças nos 

fatores de mercado, incluindo as correlações entre estes fatores. Distribuições normais são 

comumente utilizadas para calcular as variações que ocorreram nos fatores de mercado, 

embora os dados históricos são mais utilizados, frequentemente, para definir as correlações 

entre os fatores de mercado. 

- Método Analítico: Semelhante ao método histórico, o método analítico também 

utiliza os valores históricos de mercado. O método analítico possui três etapas: 1) decompor 

os instrumentos da carteira em valores equivalentes; 2) identificar a distribuição exata do 

fatores de mercado; e 3) calcular o VAR e a variância da carteira, utilizando-se de métodos 

estatísticos. 

Quando se trabalha com opções, estes três métodos chegam a medidas diferentes de 

VAR. O método analítico trabalha com estimativas de risco de mercado baseado em delta. 

Quando se utiliza somente o delta para mensurar o risco de mercado, pode-se chegar a 

estimativas imprecisas de risco, pois este método ignora a volatilidade dos ativos. Já os 

métodos de simulação e histórico, demonstram as possíveis mudanças que podem ocorrer e 

consequentemente afetar o preço de um ativo. Estes dois métodos permitem mensurar o risco 

com uma maior precisão (SMITHSON, 1996 b). 

O Quadro 1 apresenta um resumo comparativo das vantagens e desvantagens dos 

métodos de cálculo do VAR. 
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 Não 

paramétrico 

Paramétricos 

 Histórico  Simulação Analítico 

Facilidade de implementação    
Fácil de agregar riscos entre mercados? Sim Sim Sim 
Dados disponíveis sem custo? Não Não Sim 
Facilidade de programação em sistemas? O mais fácil O mais fácil Intermediário 
Distribuição de probabilidades    
Necessita assumir distribuições 
específicas? 

Não Sim Sim 

Os resultados obtidos são sensíveis ao 
tamanho do período histórico utilizado na 
modelagem? 

Sim Possivelmente Sim 

Aspectos reativos a instrumentos 
específicos 

   

Necessita de modelos de precificação? Sim Sim Não 
É necessário fazer o mapping dos 
instrumentos? 

Não Não Sim 

A metodologia incorpora opções de forma 
precisa? 

Sim Sim Não 

Comunicação com  a alta gerência    
Fácil de explicar? O mais fácil Intermediário O mais difícil 
Permite análise de sensibilidade? Não  Sim Alguma 

Quadro 1 - Resumo comparativo das vantagens e desvantagens dos métodos de cálculo 
do VAR. 
Fonte: Adaptado de Smithson (1996 b, p. 6) 

 
O método paramétrico é uma forma mais sofisticada de assumir a hipótese de que os 

retornos de um ativo objeto são, normalmente, distribuídos. Neste método, o valor do VAR 

pode ser encontrado com facilidade quando se estimam parâmetros, como o desvio padrão por 

exemplo. 

Segundo Jorion (2003), o VAR é um múltiplo do desvio padrão da distribuição, 

multiplicado por um fator de ajuste relacionado com o nível de confiança e o horizonte de 

tempo, sendo este  um dos motivos que leva o método paramétrico a produzir medidas mais 

precisas. O VAR neste método pode ser encontrado por meio da expressão: 

                      
 
em que  W0  é o valor inicial do ativo; α é um parâmetro que diz a distância dos retornos com 

nível de significância  estão da média dos retornos µ em unidades de desvio-padrão σ; σ é o 

desvio-padrão dos retornos do ativo-objeto e t ∆ é o horizonte temporal estipulado. 

Caso não se queira mais calcular o VAR de um ativo-objeto individual, mas sim o de 

uma carteira, é necessário considerar o efeito da correlação entre os ativos que compõem a 

carteira (GARCIA, 2007). Para isso o RiskMetrics™ (1996), desenvolveu um modelo, 

representado pela seguinte expressão: 
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onde ρ1,2  é a correlação do ativo 1 com o ativo 2. O VAR de uma carteira de ativos, no 

modelo paramétrico, tem como base a fórmula comum apresentada pela Teoria de Carteiras 

para o cálculo do risco total de um portfólio. 

No método paramétrico de se efetuar o cálculo do VAR, baseado na distribuição 

histórica dos retornos de determinado ativo, pode-se considerar a hipótese de que os retornos 

tenham uma distribuição normal, tornando o cálculo do VAR mais simples (GOULART, 

2003). Segundo o autor é considerada paramétrica porque envolve  a estimativa de um 

parâmetro, no caso o desvio-padrão,  e também por buscar adequar uma distribuição 

paramétrica como normal aos dados. 

Segundo Jorion (2003), as medidas de VAR que são baseadas em dados históricos 

recentes podem falhar na identificação de situações extremas, ocasionando, assim, sérias 

perdas para a organização, sendo por este motivo  que os métodos de VAR devem ter um 

programa regular de métodos de estresse. 

Para Jorion (2003, p.213) o teste de estresse pode ser descrito como: 

 

[...] um processo que visa identificar e gerenciar situações que podem causar perdas 
extraordinárias. Isso pode ser efetuado com um conjunto de ferramentas que incluem 
(1) análise de cenários; (2) simulações de condições anormais para modelos, 
volatilidades e correlações; e (3) políticas de contingência. 
 

O teste de estresse pode ser visto como uma extensão do método de simulação 

histórica para níveis de confiança muito maiores, permitindo ao usuário incluir cenários que 

não irão ocorrer dentro da janela do VAR, mesmo sendo estes prováveis. A grande vantagem 

do teste de estresse é que ele permite a identificação de pontos vulneráveis das carteiras das 

organizações, possibilitando ao gestor avaliar os pontos críticos de seus sistemas de 

precificação (JORION, 2003). 

Segundo Smithson (2000), o teste de estresse ainda não foi formalizado e 

uniformizado nas instituições financeiras americanas. Segundo o autor, este fato deve ser 

considerado preocupante pois quando não se emprega este teste não há como determinar os 

principais fatores de risco, ao contrário de quando se utiliza o teste de estresse, que permite 

identificar os cenários de risco. 

Os testes de estresse podem ser considerados mais como um complemento do que um 

substituto de outras medidas de VAR. Eles permitem avaliar os piores efeitos de mudanças 

nas variáveis financeiras. 
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De acordo com Garcia (2007), o método de simulação histórica recua no tempo com o 

objetivo de calcular o quantil correspondente ao nível de confiança desejado para determinado 

ativo-objeto ou carteira de ativos. Para o autor, é importante que o período de tempo não seja 

muito pequeno, evitando, desta maneira,  que momentos considerados curtos de alta ou baixa 

volatilidade se perpetuem. 

Para Jorion (2003, p. 202), “o método de simulação histórica fornece uma 

implementação direta da avaliação plena”, pois ela consiste em recuar no tempo e implica a 

ponderação vigente dos ativos a uma série temporal dos retornos históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. O método de Simulação Histórica 
Fonte: Jorion (2003, p. 203) 

 

Para Pederzoli e Torricelli (1999), o método de simulação histórica não exige 

nenhuma simulação, pois consiste em recolher os dados históricos sobre o valor da carteira a 

ser usada para o cálculo do VAR para determinado nível de confiança. 

De acordo com Garcia (2007), a simulação de Monte Carlo e a simulação histórica são 

muito semelhantes, sendo que a simulação histórica trabalha com a distribuição empírica dos 

retornos passados, enquanto que a simulação de Monte Carlo obtém o preço dos ativos no 

futuro por meio de cenários gerados de maneira aleatória, obedecendo um processo 

estocástico. 
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Segundo Jorion (2003, p. 206), as simulações de Monte Carlo “cobrem grande 

quantidade de possíveis valores das variáveis financeiras e dão conta, por completo, das 

correlações”. O autor resume o método da Simulação de Monte Carlo da seguinte forma:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. O Método da Simulação de Monte Carlo 
Fonte: Adaptado de Jorion (2003, p.206) 
 

O método da simulação de Monte Carlo é desenvolvido em duas fases. Na primeira, o 

administrador especifica um processo estocástico para as variáveis financeiras, sendo que na 

segunda, são simuladas trajetórias fictícias de preço para todas as variáveis de interesse 

(JORION, 2003). 

A simulação de Monte Carlo é construída com base em uma série hipotética de valores 

futuros para cada ativo-objeto, os quais são utilizados para criar uma distribuição de retornos 

do valor da carteira que se está calculando o VAR (PEDERZOLI E TORRICELLI, 1999). 
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2.2.4.2 Cash-Flow-at-Risk (CFaR) 

 

 

Segundo La Rocque e Lowenkron (2004), o VAR é muito utilizado por instituições 

financeiras para a gestão de riscos de mercado. Porém, quando se trata de empresas não 

financeiras segundo os autores, este não é considerado suficiente, pois nestas empresas existe 

uma grande preocupação com o resultado que é apresentado ao final do ano, e também com a 

possível falta de recursos para honrar suas obrigações futuras. Resumindo: uma das grandes 

preocupações das empresas está na volatilidade de seus fluxos de caixa, e com isso surge a 

necessidade de uma medida além do VAR, que mede o valor em risco e neste caso torna-se 

necessário uma medida de fluxo de caixa em risco, ou o CFaR. 

O Documento Técnico CorporateMetrics  do JP Morgan(1999, p.34) define o Cash-

Flow-at-Risk (CFaR) como: 

 

Cash-Flow-at-Risk (CFaR). O déficit máximo de caixa líquido  gerado, em relação a 
um determinado alvo, que poderão ser medidos em relação ao impacto do risco de 
mercado em um determinado conjunto de exposições, para um  determinado período 
de referência e o seu nível de confiança. 
 

La Rocque e Lowenkron (2004, p.11) apresentam o CFaR como: 

 

Valor mínimo de um fluxo de caixa numa determinada data (T) no futuro, a um 
nível de significância de significância de α% avaliado com as informações 
disponíveis hoje (t). Equivale ao α-ésimo percentil da distribuição de probabilidade 
do fluxo em questão numa determinada data no futuro. Tem-se um enfoque de 
médio/longo prazo e de fluxo de caixa ao invés de valor. Matematicamente, o CFaR 
da data T analisado em t a (1- α)% de confiança é definido como o número que faz 
com que: PR(CashFlowT ≤CFaR /t) = α % 
 

O CFaR pode ser definido como uma ferramenta que pode ser utilizada para qualquer 

tipo de risco, sendo ele uma variável relativa a um fluxo de caixa (geração de caixa), ou conta 

de resultado contábil (lucros), sendo que quando se trabalha com o resultado contábil é 

comum utilizar o EaR (Earnings-at-Risk) ao invés de CFaR (LA ROCQUE E 

LOWENKRON, 2004) 

 O Cash-Flow-at-Risk (CFaR) é uma ferramenta de gestão de risco que tem como foco 

a volatilidade do fluxo de caixa, não levando em consideração a taxa de desconto, uma vez 

que este método tem como foco o valor futuro do fluxo. Diferentemente do VAR, que utiliza 

fórmulas analíticas, o CFaR se utiliza de simulações (JP Morgan, 1999). 
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Segundo La Rocque e Lowenkron (2004), um bom exemplo para explicar a diferença 

entre o VaR e o CFaR é o caso de um título pré-fixado, que no caso, por ser um instrumento 

que paga um valor pré-fixado, não apresenta risco do ponto de vista do CFaR, pois já se tem 

certeza do valor que será recebido. Porém, o valor de mercado do título é dependente da curva 

de juros esperada pelo mercado, que representa o custo de oportunidade pelo qual o título será 

descontado sendo que desta maneira este título apresenta riscos de juros se analisado pelo 

VAR. 

Para La Rocque e Lowenkron (2004, p.12), o processo completo do CFaR pode ser 

dividido nas seguintes etapas: 

 

a) Estabelece-se a função de mapeamento e os fatores de risco que afetam o fluxo de 
caixa do instrumento. 
b)Projetam-se cenários de médio/longo prazo paras os respectivos fatores de risco. 
c)Tomam-se os valores dos fatores de risco projetados no cenário para as datas de 
vencimento, ou de pagamento de cupom, do instrumento e gera-se o fluxo de caixa. 

 

Depois de realizado o mapeamento do processo do CFaR, este permite ainda a 

inclusão de riscos derivados de outras variáveis, as quais podem ser não financeiras, como é o 

caso do risco de demanda, que está relacionado como as variáveis do sistema. Neste caso 

poderia se utilizar o exemplo do câmbio (LA ROCQUE E LOWENKRON, 2004). 
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2.2.4.3 Earnings-at-Risk (EaR) 

 

 

No Earnings-at-Risk (EaR) o foco não é colocado sobre a contabilidade financeira de 

fluxos de caixa, mas sim sobre os lucros e perdas relevantes para as empresas. La Rocque e 

Lowenkron (2004, p.14), definem o EaR como: 

 

Valor mínimo de uma conta de balanço ou conta de resultado (como por exemplo 
EBITDA, NOPAT, endividamento líquido, etc) ou mesmo de um índice derivado 
destas (Margem EBITDA, EVA. etc) numa determinada data (T) no futuro, a um 
nível de significância de significância de α%, avaliado com as informações 
disponíveis hoje (t). Equivale ao α-ésimo percentil da distribuição de probabilidade 
da conta, resultado ou derivado em questão numa determinada data no futuro. 

 

Já o Documento Técnico CorporateMetrics JP Morgan(1999) define o EaR, como o 

déficit máximo de rendimentos, relativo para um índice ou conta específica, que pode ser 

testado devido ao impacto do risco de mercado em um determinado conjunto de exposições, 

de um determinado  período com um nível de confiança. 

Segundo La Rocque e Lowenkron (2004), os resultados produzidos pelo EaR e pelo 

CFaR podem trazer informações diferentes, pois o EaR trabalha com a reavaliação das 

variáveis de fluxos futuros, levando em consideração as normas contábeis e fiscais, sendo 

desta forma o EaR uma métrica mais complexa do que o CFaR. 

Os autores trazem um exemplo para diferenciar o EaR e o CFaR. No caso de uma 

grande desvalorização cambial sobre uma empresa que possua a maior parte do seu passivo 

em dólar no longo prazo quando da desvalorização cambial, o efeito desta desvalorização 

sobre o fluxo de caixa, que é oriundo de um aumento dos pagamentos de juros em dólares, 

poderia ser pequeno. Isso ocorre pelo fato de que a maior parte da dívida estaria no longo 

prazo, ou seja sem um vencimento imediato. No entanto, o resultado da empresa no balanço 

sofreria um forte impacto, pois a variação cambial tem um grande efeito sobre o saldo da 

dívida. Desta forma o CFaR, indicaria um pequeno risco cambial, enquanto que o EaR, 

indicaria um grande risco para o resultado da empresa. 
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2.2.5 A Utilização do VAR e CFaR por Instituições Não Financeiras  

 

 

A utilização de derivativos financeiros permite às empresas formas de proteção de 

ativos ou também formas de especulação. Uma das maiores preocupações das empresas é em 

relação à volatilidade do mercado, principalmente no que se refere a taxas de juros, variação 

cambial e commodities. 

Para medir e gerenciar estes riscos, um dos instrumentos mais utilizados é o VAR 

(Value at Risk), uma vez que este instrumento considera a alavancagem, as correlações e as 

posições atuais dos ativos, possibilitando um gerenciamento mais eficiente, tanto dos fluxos 

de caixa como das posições assumidas (JORION, 2003). 

Atualmente, os investidores têm  a necessidade de conhecer o nível de risco que está 

associado ao seu investimento, sendo que para isso buscam informações que possam lhes dar 

segurança, por exemplo, quanto poderão investir em determinado ativo, se só estiverem 

dispostos  a perder no máximo 5% do seu valor. Esta resposta pode ser encontrada por meio 

do VAR. Segundo Bignotto (2000, p.62): 

 

O VAR é um valor monetário que reflete o risco de mercado de fluxos de caixa e de 
posições financeiras tomadas, como as das carteiras de hedge, por exemplo. Sua 
definição formal envolve estabelecer o máximo que uma carteira/contrato pode 
perder em um dado período de tempo, com certo grau de confiança prefixado. De 
seu conceito aparece sua maior vantagem: é um valor monetário representativo da 
perda que pode ocorrer entre dois períodos com um nível de certeza, facilitando o 
entendimento dos envolvidos, que nem sempre são conhecedores de conceitos e de 
fórmulas estatísticas. Por exemplo, se há uma cesta de ativos cujo VAR seja de R$ 
100 mil para um dia e com intervalo de confiança de 99%, pode-se afirmar que há 
1% de oportunidade de essa cesta perder mais do que R$ 100 mil naquele dia. 
 

Para Jorion (2003), o VAR pode beneficiar qualquer organização exposta a risco 

financeiros, de forma a fornecer informações, controlar e gerenciar riscos. O VAR começou a 

ser difundido em 1994, com o lançamento do documento RiskMetrics pelo banco JP Morgan. 

Em 1995 a SEC (Securities and Exchange Comission), propôs uma regra que exigia das 

companhias americanas informações quantitativas sobre os riscos de mercado a que estavam 

expostas, sendo que em 1997, foi criado o documento “Market Risk Disclosures Rules” que 

tornou obrigatório a divulgação de informações quantitativas e qualitativas referentes a riscos 

de mercado para as instituições não financeiras. 

Conforme Bignotto (2000), nos Estados Unidos, o VAR é utilizado como média de 

divulgação de risco de mercado por mais de 40% das empresas não financeiras  de vários 
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setores, as quais operam com derivativos com a finalidade de hedge. As principais motivações 

para a utilização do VAR por empresas não financeiras para a gestão do risco de mercado são: 

a)  VAR é uma ferramenta de gerenciamento de risco testada pelas principais economias 

mundiais, e considerada como um instrumento eficaz; b) possui um conceito consolidado no 

meio acadêmico, permitindo discussões quantos as suas vantagens e desvantagens; e c) 

Facilidade de interpretação das informações geradas. 

Em relação a utilização do VAR por instituições não financeiras, Soutelinho (2009, p. 

2), menciona que: 

 

O VaR é um indicador simples, intuitivo e amplamente aceito pelas empresas 
financeiras e pelas instituições reguladoras, contudo, ao se tentar a utilização deste 
indicador em empresas não-financeiras revelou algumas deficiências desta medida 
no que se refere ao controle de todos os riscos a que estão expostas a estas empresas. 
Desta forma, novas métricas foram surgindo para suprir essa deficiência. É o caso 
do CFaR (Cash Flow at Risk) e o EaR (Earnings at Risk), cuja metodologia está 
exposta no documento CorporateMetrics (1999), desenvolvido pelo RiskMetrics 

Group. 
 

O CFaR (Cash Flow at Risk), tem a vantagem de considerar vários fatores de risco e 

suas distribuições corporativas sobre o fluxo de caixa, não considerando apenas o valor de 

mercado do ativo (ANDERSON E DAVISON, 2009). Neste sentido pode-se afirmar que o 

CFaR é um método complementar ao VAR, uma vez que este leva em consideração os fluxos 

operacionais, já que as empresas têm como finalidade a otimização de seu fluxo de caixa e a 

criação de valor. 

Para Varanda Neto (2007), o CFaR  proporcionou as organizações um estudo sobre 

suas condições financeiras levando em consideração uma abordagem estatística, oferecendo, 

assim, mais uma  ferramenta de gestão para analistas e executivos. Além disso, o CFaR 

proporciona a criação de um maior número de cenários do que os comumente criados em uma 

análise determinística. 

Existe por parte das empresas, hoje, uma grande preocupação com os resultados a 

serem apresentados no final do exercício, bem como com seu fluxo de caixa. Com estas 

preocupações surge  a necessidade da utilização do CFaR, que é uma medida de “fluxo de 

risco”, em complemento ao VAR, que é uma medida do valor em risco. O CFaR é uma 

ferramenta para a gestão do resultado em risco, seja ele relativo ao fluxo de caixa, ou ao 

resultado contábil (lucro), além de permitir à empresa que se faça a gestão de caixa ou cash 

management (LA ROCQUE et al, 2003). 
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Segundo Soutelinho (2009, p. 13), 

 

Para atender a necessidade das empresas não-financeiras, devemos utilizar o fluxo 
de caixa em risco (CFaR) que não é nada mais do que a metodologia do VaR 
modificada para estas empresas. Essa necessidade vem da preocupação existente 
com os resultados apresentados ao final do ano e sua capacidade de honrar 
compromissos futuros. Em suma, a empresa não-financeira tem uma preocupação 
constante com seu fluxo de caixa e por este motivo utiliza uma medida de fluxo em 
risco adicional ao valor em risco 
 

 No Brasil, isto já é percebido em algumas empresas que utilizam estes instrumentos, 

como o caso da Petrobrás, por exemplo, que menciona em suas notas explicativas que  “os 

principais parâmetros utilizados na gestão de risco para variações de preços de petróleo e 

derivados da Petrobras são, para as avaliações de médio prazo, o fluxo de caixa operacional 

em risco (CFaR) e para as avaliações de curto prazo, o Valor em Risco (“Value at Risk”-

VaR)”. Outra empresa que utiliza o VaR é a EMBRAER, conforme informações evidenciadas  

em notas explicativas do ano de 2008. 

 
Aplicações financeiras – Como política de gerenciamento do risco de flutuação nas 
taxas de juros relativamente às aplicações financeiras, a Companhia mantém um 
sistema de mensuração de risco de mercado, utilizando o método “Value-At-Risk – 
VAR”, que compreende uma análise conjunta da variedade de fatores de risco que 
podem afetar a rentabilidade dessas aplicações. As receitas financeiras apuradas no 
período já refletem o efeito de marcação a mercado dos ativos que compõe as 
carteiras de investimento no Brasil e no Exterior. 

 

Com base nos conceitos apresentados pelos diversos autores e a evidenciação por 

algumas empresas, percebe-se a importância da utilização do VAR e CFaR como 

instrumentos para a gestão de riscos em empresas não financeiras. 

 

 

2.3 HEDGE ACCOUNTING 

 

 

2.3.1 Definição de Derivativos 

 

 

A gestão de riscos vem cada vez mais ganhando importância nas  instituições não 

financeiras, pois com a expansão de mercados e a internacionalização das empresas, estas 
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tornaram-se mais vulneráveis a vários fatores de riscos, como por exemplo, aspectos 

econômicos e financeiros que podem afetar, significativamente, o seu resultado. 

Conceitos de proteção a operações mercantis foram introduzidos no sistema 

financeiro, tendo como objetivo a proteção da posição assumida pelo comprador ou vendedor 

da variação no preço do ativo objeto da transação. Com isso os derivativos financeiros 

passaram a ser amplamente utilizados para a proteção de posições ativas e passivas 

(CAPELLETTO, OLIVEIRA E CARVALHO, 2007). 

O G30 (apud SILVA NETO 1998, p. 17- 18), define derivativo como sendo: 

 

[...] em termos gerais, um contrato bilateral ou um acordo de troca de pagamentos 
cujo valor deriva, como seu nome indica, do valor de um ativo ou objeto 
referenciado em uma taxa ou índice. Nos dias de hoje, uma transação com 
derivativos cobre vasta gama de ‘ativos objetos’ – taxa de juros, câmbio, valor de 
mercadorias e outros índices. Além de negociações particulares, derivativos incluem 
futuros e opções padronizados, que são muito negociados em bolsas organizadas, e 
call warrants de valores mobiliários. O termo derivativo é também usado por 
algumas pessoas para definir grande variedade de instrumentos de financiamento 
que possuem características específicas de retorno, refletindo o valor de derivativos 
embutidos nesses instrumentos, ou que possuem características de opções, ou são 
criados com base na decomposição de determinados  componentes de outros 
instrumentos, tais como o principal ou o fluxo de pagamento de juros. 

 

O FASB através do SFAS 133, em seu parágrafo 6, define derivativo como um 

instrumento financeiro ou outro contrato que possua todas estas características: 1) possua um 

ou mais preços básicos e um ou mais valor nocional, ou provisões quanto ao pagamento; 2) 

que não requeira investimento inicial, ou que requeira um investimento inicial menor do que 

aquele que seria requerido para outros tipos de contrato; e 3) que requerem ou permitem 

liquidações pelo valor líquido, podendo ser liquidado por um meio fora do contrato. 

Com base nas definições apresentadas, constata-se que todas  apresentam uma série de 

características que restringem a classificação de um instrumento financeiro como um 

derivativo. Uma delas é a comprovação da existência de um ativo ou passivo objeto, que 

servirá de base para a mensuração do derivativo. 

 

 

2.3.2 Operações de Hedge 

 

 

Para Silva Neto (1998, p. 117), o hedge é “uma operação com derivativos que elimina 

a possibilidade de perdas futuras e, em contrapartida, também elimina a possibilidade de 
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ganhos futuros”.  Neste sentido, pode-se afirmar que o hedge é um processo que visa reduzir o 

risco de perdas  na posição de um ativo e nunca eliminar o risco. 

Capelletto, Oliveira e Carvalho (2007) definem hedge como uma estratégia que tem 

como objetivo evitar o risco provocado pela variação de preços e taxas em posições 

assumidas ou futuras, mediante a compensação entre os resultados produzidos. Isto vem ao 

encontro de Lameira, Figueiredo e Ness Jr (2005, p.32), que conceituam hedge como “a 

operação pela qual se busca a proteção contra o risco da oscilação dos preços de um ou mais 

ativos”. 

Para Paxson e Wood (2001, p.132): 

 

O conceito de hedge tem uma gama de aplicações em problemas do mundo real, 
quando há incerteza nas operações. O hedge é utilizado por empresas e indivíduos 
como proteção contra a incerteza. Ele serve a dois objetivos: proteger-se de 
variações no valor de ativos ou passivos denominados em moeda estrangeira ou 
administrar riscos assumindo-se uma posição oposta à determinada exposição 
original, procurando-se obter um ganho que compense eventual perda. 

 

O hedge com instrumentos financeiros, quando realizado em um mercado perfeito, não 

deveria trazer ganhos às instituições, portanto, estas não deveriam fazê-lo, pois não 

agregariam valor por meio deste processo. Isto porque em um mercado perfeito não existem 

desequilíbrios na formação de preços dos ativos ao longo do tempo (LAMEIRA, 

FIGUEIREDO e NESS JR, 2005).  Para Hull (1996), o hedge perfeito é aquele que elimina o 

risco por completo, o que é muito raro. Atualmente, as empresas estão inseridas em um 

mercado instável que ocasionam oscilações e desequilíbrio nos preços dos ativos, 

impossibilitando desta forma às empresas a realização de um hedge perfeito. 

Todas as atividades financeiras das organizações são suscetíveis à volatilidade do 

mercado em que estão inseridas, tendo as que assumir riscos como consequência de suas 

negociações. Assim, no momento em que se toma uma decisão financeira, a empresa está 

também assumindo os riscos desta negociação. 

Uma alternativa para as organizações se protegerem destes riscos de mercado é a 

gestão de risco com a utilização do hedge, pois o hedge  possibilita às empresas 

administrarem os riscos referentes aos custos financeiros de um derivativo financeiro. 

Segundo Rocha (2007), as políticas de hedge, quando relacionadas com a cobertura de 

riscos, podem ser direcionadas para operações off balance sheet hedging, que são as 

operações realizadas por meio de instrumentos derivativos, e para as operações classificadas 

como on balance sheet hedging, que são as operações que independem dos mercados 
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derivativos. O autor cita como exemplo, o deslocamento da linha de produção de uma 

indústria para outro país e a emissão de dívida na mesma moeda do fluxo de recebíveis 

originados de contratos de exportação. 

Muitas organizações tem realizado operações de hedge com contratos futuros, 

objetivando garantir preços a serem pagos ou recebidos pelos contratos. Para Hull (1996), as 

estratégias de hedge com futuros tem como objetivo utilizar os mercados futuros para a 

redução de determinado risco que as empresas possam vir a enfrentar, relacionados à taxa de 

câmbio, ao nível do mercado de ações ou a outras variáveis. 

Sobreira (2008, p. 9) define um contrato futuro como: 

 

[...] um contrato entre um comprador (vendedor) e uma contraparte, usualmente uma 
bolsa de mercadorias e futuros, no qual o comprador (vendedor) concorda e comprar 
(vender) alguma mercadoria ou índice a um preço específico em uma data futura 
definida.   

 

Os mercados futuros tem duas grandes finalidades: para fazer hedge contra riscos de 

mercado e para especulação. A principal diferença destas duas finalidades é que o hedger 

assume uma posição de mercado futuro oposta à sua posição de mercado à vista, enquanto 

que o especulador assume a posição de mercado futuro sem uma relação direta com a sua 

posição de mercado à vista (SOBREIRA, 2008). 

A exemplo de Sobreira (2008), para Iudícibus, Martins e Gelbcke (2000, p.478): 

 

Há três agentes principais que atuam nos mercados futuros: (1) os clientes que são 
subdivididos em hedgers, arbitradores e especuladores. Hedgers são os clientes que 
buscam eliminar os riscos provenientes de perdas com as oscilações de preços. Eles 
são divididos em: (a) hedgers vendidos: são os que querem proteger-se de eventuais 
variações negativas dos preços, pois temem que os preços caiam; e (b) hedgers 
comprados: são os que procuram proteção contra possíveis variações positivas dos 
preços. Nesse caso, se os preços sobem, eles podem comprar a mercadoria pelo 
preço previamente estabelecido.  

 

Com base nas definições apresentadas por estes autores, pode-se afirmar que o 

especulador não faz hedge, mas apenas realiza transações no mercado de futuros com o 

objetivo de lucrar, enquanto que os hedgers realizam transações com o objetivo de reduzir os 

riscos para determinada operação. 
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2.3.2.1  Hedge como Instrumento de Gestão de Risco 

 

 

Uma das maiores preocupações das empresas, hoje, nas tomadas de decisões é a 

mensuração do risco. Segundo Rocha (2007), não basta apenas identificar e mensurar os 

fatores de riscos que estão presentes no dia-a-dia da empresa, mas também cabe aos 

administradores administrar os efeitos desses riscos por meio de mecanismos e instrumentos 

de proteção, os quais são denominados de hedge. 

Para Monteiro Neto (2003), a decisão de realização de um hedge é um dos principais 

desafios dos gestores das organizações, pois esta decisão deve surgir por meio da comparação 

entre a perda máxima aceitável e as probabilidades de perdas do ativo em questão. A 

necessidade de um hedge ser realizado surge quando a empresa está exposta a riscos de 

mercado, os quais podem afetar, significativamente, o seu resultado. 

Quando os gestores decidem pela realização de uma operação de hedge, eles devem 

estar cientes de que a administração de riscos pode causar mudanças na estrutura de capital da 

organização, uma vez que ao reduzir as probabilidades de riscos financeiros, a gestão de risco 

pode aumentar a capacidade de endividamento da empresa, bem como facilitar maiores 

apostas em capital próprio. Sempre que uma organização aumenta o uso de hedge com o 

objetivo de se proteger dos riscos, menos capital próprio será necessário para gerir suas 

atividades (STULZ, 1996). 

Eiteman, Stonehill e Moffet (2002), referindo-se à utilização do hedge pelas 

organizações, mencionam que existe um debate contínuo sobre o tema que tem como 

argumentos: 1) os acionistas possuem maior capacidade de diversificação do que os gestores; 

2) gestores poderiam realizar operações de hedge com interesse próprio; 3) os gestores não 

possuem métodos de previsão de riscos superiores ao mercado; 4) decisões de hedge 

influenciadas por razões contábeis. Em contrapartida, os defensores das operações de hedge 

argumentam que: 1) operações de hedge diminuem o risco de fluxos de caixa, o que melhora 

o planejamento empresarial; 2) as estratégias de hedge permitem a manutenção do fluxo de 

caixa em padrões mínimos; 3) gestores conhecem os riscos estratégicos de mercado e; 4) 

mercado em constante desequilíbrio. 
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Para Hull (1996, p.91): 

 

Os argumentos a favor do hedge são tão óbvios que mal precisam ser citados. A 
maioria das empresas está no ramo de manufatura, atacado, varejo ou serviços  e não 
tem como prever variáveis, como taxa de juros, taxas de câmbio, preços de 
commodities, entre outras. Logo, há sentido em que elas façam hedge dos riscos 
associados a essas variáveis à medida que surgem, para que, então, possam 
concentrar-se em suas atividades principais – que presumivelmente dominam. Com 
o uso do hedge, elas evitam surpresas desagradáveis, como uma alta acentuada no 
preço de uma commodity.  

 

Na hora de tomar a decisão de realizar um hedge, deve-se levar em consideração todos 

os prós e contras, sendo que estes devem ser analisados cuidadosamente, a fim de que os 

gestores possam tomar uma decisão correta, a qual não implique em perdas para a 

organização. 

 

 

2.3.2.2  Aspectos Contábeis 
 

 

O tratamento contábil dos derivativos utilizados com a finalidade de hedge, como 

qualquer outra situação que altere a posição patrimonial de uma organização, deve ser 

registrado pela contabilidade. O objetivo básico da contabilidade é fornecer a seus usuários 

informações úteis para a tomada de decisão. Para que isso aconteça no entanto, é necessário 

que o profissional contábil conheça os instrumentos derivativos afim de poder registrar, 

avaliar e classificar essas transações (FARIA, 2007). 

Quando se fala em contabilização de derivativos financeiros utilizados como proteção 

(hedge), surge o hedge accounting, que é um tratamento contábil específico para estas 

operações. 

O hedge accounting foi inicialmente regulamentado nos Estados Unidos pela norma 

contábil Statement of Financial Accounting Standards 133 (SFAS 133), emitida pelo 

Financial Accounting Standards Board (FASB). Em 2001, o International Accounting 

Standard Board, emitiu o Pronunciamento IAS 39 – Financial Instruments  Recognition  and 

Measurement  que trata do hedge accounting para as normas internacionais de contabilidade. 

No Brasil o hedge accounting era tratado até o ano de 2008, pelas Circulares 3.068, de 08 de 

novembro de 2001, 3.082, de 30 de janeiro de 2002, e 3.086, de 15 de fevereiro de 2002, 

emitidas pelo Banco Central do Brasil. Em 17  de dezembro de 2008 a Comissão de Valores 
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Mobiliários (CVM), por meio da Deliberação CVM nº 566, aprovou o Pronunciamento 

Técnico CPC 14, que versa sobre o hedge accounting. 

 

 

2.3.2.3  O Hedge Accounting segundo o SFAS 133 
 

 

O FASB, através do SFAS 133, classificou as operações com derivativos classificados 

como hedge da seguinte maneira: 

� mensuração dos derivativos pelo Fair Value: todos os derivativos devem ser 

reconhecidos nas demonstrações contábeis de acordo com o fair value dos direitos e 

obrigações, sendo que a melhor medida para o fair value é o valor de mercado dos produtos 

que possuem um mercado ativo. Para aqueles produtos que não possuírem um mercado ativo 

para negociação podem ser usados vários modelos para a obtenção do valor, como  por 

exemplo, o valor presente de fluxos de caixas futuros; 

� classificação dos produtos de acordo com a finalidade para a qual eles foram 

adquiridos:  de acordo com o SFAS 133, os derivativos podem ser adquiridos para as 

seguintes finalidades: (a) hedge de uma exposição a mudanças no fair value; (b) hedge de 

uma exposição a fluxos de caixa  futuros variáveis; (c) hedge de exposição a uma moeda 

estrangeira e; (d) instrumentos não designados como instrumentos de hedge.  

A contabilização dos derivativos utilizados como hedge deve ser realizada de acordo 

com a sua classificação, segundo o SFAS 133 o reconhecimento de ganhos e perdas deve ser 

realizado da seguinte maneira: 

No caso de hedge de uma exposição a mudanças no valor justo (Fair Value Hedge), os 

ganhos e perdas devem ser reconhecidos  no resultado do período em que ocorreu a variação 

em conjunto com o resultado do item hedgeado. Cabe ressaltar que para um derivativo ser 

classificado como Fair Value Hedge, o SFAS 133 estabelece que os seguintes requisitos 

devem ser atendidos: 

� Deve haver documentação formal dos itens protegidos, bem como o motivo que levou 

a organização a realizar a proteção, devendo haver a identificação do derivativo utilizado, os 

itens protegidos, a natureza da exposição ao risco e a metodologia utilizada para a avaliação 

da operação; 

� Realização de uma avaliação da efetividade a pelo menos a cada três meses, para 

demonstrar a eficiência da operação; 
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� No caso de a combinação do item protegido e da opção lançada fornecer ganho no 

valor justo compatível com o potencial de perda. 

No caso de itens classificados como hedge de uma exposição a fluxos de caixa  futuros 

variáveis (Cash Flow Hedge), eles também devem atender alguns critérios segundo o SFAS 

133: 

� Deve haver documentação formal dos itens protegidos, bem como o motivo que levou 

a organização a realizar a proteção, devendo haver a identificação do derivativo utilizado, os 

itens protegidos, a natureza da exposição ao risco e a metodologia utilizada para a avaliação 

da operação; 

� Realização de uma avaliação da efetividade a pelo menos a cada três meses, para 

demonstrar a eficiência da operação, sendo que a operação deve ser eficiente na compensação 

das variações no valor justo do fluxo de caixa futuro; 

� No caso de a combinação do item protegido e da opção lançada fornecer um fluxo de 

caixa favorável compatível com o fluxo de caixa desfavorável; 

� Quando existir uma ligação entre um ativo e um passivo com fluxos de caixa 

variáveis, e for altamente eficiente na compensação dos fluxos de caixa. 

As variações nos derivativos classificados como proteção do fluxo de caixa devem ser 

inicialmente reconhecidas fora do resultado, devendo ser reclassificadas no resultado quando 

a transação futura ocorrer. 

Para os itens classificados como hedge de exposição a uma moeda estrangeira, existem 

diversas formas de contabilização de acordo com a finalidade da proteção. O SFAS 133 

determina que: 

� Para a proteção de  firm commitment (compromisso firme não reconhecido), os valores 

relativos a ganhos ou perdas em derivativos, devem ser contabilizados em resultado 

paralelamente à perda ou ao ganho apurado no compromisso firme. 

� No caso de available-for-sale security (proteção de um titulo mobiliário para venda), o 

ganho ou perda deve ser contabilizado no resultado em contrapartida ao registro da perda ou 

ganho no ativo objeto de hedge. 

� Em se tratando de forecasted transaction (transação projetada),  a parte da transação 

coberta pelo hedge, deve ser registrada no patrimônio líquido, devendo ser transferida para o 

resultado quando afetar o resultado do período. Em relação à parcela não efetiva deve ser 

registrada diretamente no resultado. 

� Para as operações de net investment in a foreign operation (investimento líquido em 

uma operação no exterior), o ganho ou perda decorrente do hedge, bem como o registro da 
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variação cambial do ativo objeto, devem ser registrados no patrimônio líquido, como parte do 

ajuste acumulado da conversão para moeda local. 

� E em casos dos instrumentos não classificados como hedge, os ganhos ou perdas 

devem ser registrados diretamente no resultado do exercício. 

 

 

2.3.2.4 O Hedge Accounting segundo o IAS 39 
 

 

O IAS 39 estabelece três classificações  para as operações de hedge: 1) hedge de valor 

justo; 2) hedge de fluxo de caixa e; 3) hedge de proteção de investimento em entidade 

estrangeira. Para que os itens objetos de hedge sejam contabilizados corretamente,  o IAS 39  

estabelece que as operações de hedge devem: 

� a administração da empresa deverá formalizar por meio de uma ata a intenção de 

realizar um hedge, devendo especificar qual a exposição a risco a ser protegida e qual o 

instrumento de proteção; 

� deverá ser especificado antes do início da transação, como a organização pretende 

testar a efetividade do hedge, quanto às variações de valor, sendo que isto deve constar na 

documentação da transação; 

� a efetividade do hedge deve ser testada, documenta e comparada com a estratégia 

inicial da organização; 

� as operações de hedge de fluxo de caixa, devem ser documentadas e comprovadas pela 

administração, sendo que as exposições às variações do fluxo de caixa devem demonstrar que 

podem afetar o resultado da empresa; 

� a efetividade do hedge deve ser verificável e mensurável; 

� deve ser passível de verificação quanto a sua continuidade e efetividade. 

A contabilização dos derivativos utilizados como hedge deve ser realizada de acordo 

com a sua classificação, sendo que segundo o IAS 39 o reconhecimento de ganhos e perdas 

deve ser realizado da seguinte maneira: 

� Hedge de Valor Justo (Fair Value Hedge): em caso de ganho ou perda resultante da 

reavaliação do instrumento de proteção e do item protegido pelo valor justo, deve ser 

reconhecido imediatamente no resultado da organização, com a respectiva contrapartida nas 

contas patrimoniais. Para o ativo ou passivo objeto de hedge, deve-se ajustar o valor contábil, 
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sendo que para o instrumento de hedge deve-se registrar em uma conta patrimonial a receber 

ou a pagar. 

� Hedge de Fluxo de Caixa (Cash Flow Hedge): o ganho ou perda decorrente da parcela 

efetiva do hedge deve ser registrado no patrimônio líquido e evidenciado na demonstração das 

mutações do patrimônio líquido. Os ganhos e perdas decorrentes das parcelas não efetivas do 

hedge, devendo ser reconhecidos imediatamente no resultado da empresa. 

� Hedge de Investimento Líquido em uma Entidade Estrangeira (Hedge of a Net 

Investment in a Foreign Entity): o ganho ou perda decorrente da parcela efetiva do hedge deve 

ser registrado, diretamente, no patrimônio líquido e evidenciado na demonstração das 

mutações do patrimônio líquido. O ganho e perda decorrentes da parcela não efetiva, deve ter 

o mesmo tratamento contábil de um derivativo utilizado para hedge de fluxo de caixa, ou seja, 

deve ser reconhecido, diretamente, no resultado. 

Em relação aos derivativos classificados como não destinados a hedge, o IAS 39 

estabelece que estes devem ser classificados como um instrumento financeiro mantido para 

negociação, devendo ser registrados desta forma como itens destinados a especulação.  

 

 

2.3.2.5 Pronunciamento Técnico CPC 14 
 

 

Em 17 de dezembro de 2008, por meio da Deliberação CVM nº 566, a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 14 do Comitê de 

Pronunciamento Contábeis, que versa sobre o reconhecimento, mensuração e evidenciação de 

instrumentos financeiros. 

Por meio da Deliberação CVM nº 566 de 17 de dezembro de 2008, as companhias 

abertas passam a ser obrigadas a adotar o Pronunciamento Técnico CPC 14, para o 

reconhecimento, mensuração e evidenciação de instrumentos financeiros, a partir dos 

exercícios encerrados em dezembro de 2008. 

Conforme o item 2 do Pronunciamento Técnico CPC 14, este pronunciamento deve 

ser aplicado a todos os tipos de instrumentos financeiros, exceto: 

 

(a) participações em controladas, coligadas e sociedades de controle conjunto (joint 

ventures); 
(b) direitos e obrigações decorrentes de contratos de arrendamento mercantil 
(leasing); 
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(c) direitos e obrigações dos empregadores decorrentes de planos de benefícios a 
empregados; 
(d) instrumentos financeiros emitidos pela entidade que satisfaçam à definição de 
título patrimonial (inclusive opções e warrants). Contudo, o detentor de tais títulos 
patrimoniais deve aplicar este Pronunciamento a esses instrumentos, a menos que 
eles atendam à exceção indicada na alínea (a); 
(e) direitos e obrigações decorrentes de: (i) contratos de seguro excetuando-se os 
referentes a contratos de garantia financeira segundo a definição deste 
Pronunciamento ou (ii) um contrato que contenha cláusulas de participação 
discricionária. Para os contratos nos quais a entidade tenha definido anteriormente 
como contratos de seguro e os contabilizados dessa forma, a entidade possui a opção 
de tratá-los como instrumentos financeiros ou contratos de seguro. Uma vez feita a 
opção ela é irrevogável. 
(f) contratos para possíveis contingências em combinações de negócios. Tal exceção 
aplica-se somente ao adquirente; 
(g) contratos entre um adquirente e um vendedor numa combinação de negócios 
para comprar ou vender uma entidade investida numa data futura; 
(h) instrumentos financeiros, contratos e obrigações decorrentes de pagamentos 
baseados em ações; 
(i) compromissos de empréstimos que não estejam dentro do escopo deste 
Pronunciamento; 
(j) direitos de pagamentos realizados para reembolsar uma entidade em relação a 
gastos 
necessários para liquidar um passivo que tenha sido originalmente reconhecido 
como uma provisão; 
(k) investimentos avaliados pelo método do custo deduzido de provisão para atender 
a perdas prováveis na realização do seu valor, ou para redução do custo de aquisição 
ao valor de mercado, quando este for inferior, constantes do ativo não circulante 
conforme definido no inciso IV do art. 183 da Lei 6.404/76; e 
(l) ações resgatáveis, quando registradas pela entidade que as emitiu, as quais, de 
acordo com a Lei 6404/76, são ainda tratadas como integrantes do patrimônio 
líquido da entidade emissora. 
 

O Pronunciamento Técnico CPC 14 deve ser aplicado  a contratos de compra e venda 

de itens não financeiros que poderão ser liquidados pelo seu valor líquido de caixa ou outro 

instrumento financeiro, ou ainda pela troca de instrumentos financeiros, com exceção dos 

contratos que tenham como propósito o recebimento ou a entrega de um item não financeiro. 

O CPC 14 também deverá ser aplicado a empréstimos que sejam designados como passivos 

financeiros e mensurados pelo seu valor justo; contratos que sejam liquidados pela emissão de 

um instrumento financeiro, ou ainda contratos de empréstimos que tenham uma taxa abaixo 

do mercado. 

No item 7 da Deliberação CVM nº 566, o Pronunciamento Técnico CPC 14 define 

derivativo como um instrumento financeiro ou outro contrato que possua todas as três 

características seguintes:  

 

(a) seu valor se altera em resposta a mudanças na taxa de juros específica, no preço 
de instrumento financeiro, preço de commodity, taxa de câmbio, índice de preços ou 
de taxas, avaliação (rating) de crédito ou índice de crédito, ou outra variável, às 
vezes denominada “ativo subjacente”, desde que, no caso de variável não financeira, 
a variável não seja específica a uma parte do contrato; 



 

 

56

 
 

(b) não é necessário qualquer desembolso inicial ou o desembolso inicial é menor do 
que seria exigido para outros tipos de contratos onde seria esperada resposta 
semelhante às mudanças nos fatores de mercado; e 
(c) deve ser liquidado em data futura. 
 

Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 14, um instrumento financeiro pode ser 

classificado em quatro categorias: 

- Ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado: 

correspondem aos ativos e passivos classificados como mantidos para venda, ou seja, são 

aqueles ativos ou passivos adquiridos com a finalidade de venda; parte de uma carteira de 

instrumentos financeiros para quais existe evidências de obtenção de ganhos a curto prazo e 

derivativos. Estes ativos e passivos devem ter seu reconhecimento inicial mensurado ao valor 

justo por meio do resultado. 

- Investimentos mantidos até o vencimento:  são aqueles ativos financeiros não derivativos, 

com pagamentos fixos  e vencimentos definidos os  quais a instituição tem condições de 

manter até o vencimento. Ficam excluídos deste item aqueles ativos que a instituição 

reconhece inicialmente como mensurados ao valor justo por meio do resultado, aqueles ativos 

classificados como disponíveis para venda e os que atendem à definição de empréstimos e 

recebíveis. 

- Empréstimos e recebíveis: são aqueles ativos financeiros não derivativos com pagamentos 

fixos ou determináveis, que não possuem cotação em mercados ativos. Não são classificados 

como empréstimos e recebíveis aqueles ativos que a empresa pretende vender a curto prazo, 

estes devem ser classificados como mantido para negociação; aqueles ativos classificados 

como disponíveis para venda e; aqueles cujo  investimento inicial não possa ser recuperado 

substancialmente, por outro motivo que não seja a deterioração do crédito. 

- Ativos financeiros disponíveis para venda: são os ativos financeiros não derivativos 

disponíveis para venda, ou que não são classificados como empréstimos e recebíveis, 

investimentos mantidos até o vencimento e ativos financeiros ao valor justo por meio do 

resultado. 

 

 

2.3.2.5.1 Reconhecimento 
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A empresa deverá reconhecer um ativo ou passivo financeiro em suas demonstrações 

contábeis quando ela (empresa), se tornar parte das disposições contratuais do instrumento 

(CPC 14). 

De acordo com o CPC 14 no seu item 9, o reconhecimento de uma compra ou venda 

padrão de ativos financeiros, deve ser reconhecida e baixada na contabilidade pela data da 

negociação ou pela data da liquidação.  Não são considerados contratos de compra e venda 

padrão aqueles contratos que exigem ou permitem a liquidação pelo valor líquido. 

A data de negociação corresponde a data em que  a empresa se compromete a comprar 

ou vender determinado ativo, sendo que a contabilização refere-se ao reconhecimento do ativo 

adquirido por parte do comprador e do passivo correspondente na data de negociação e a 

baixa de um ativo que seja vendido. Já a data de liquidação é a data em que determinado ativo 

é entregue à ou pela entidade. O processo de contabilização pela data de liquidação é quando  

ocorre o reconhecimento do ativo no dia em que ele é recebido pela empresa, e à baixa de um 

ativo e reconhecimento de ganhos ou perdas oriundos da venda, no dia em que este ativo é 

entregue pela entidade. Quando da aplicação da contabilização pela data de liquidação, deverá 

ser contabilizado qualquer alteração que ocorra no valor justo do ativo a ser recebido(CPC 

14). 

 

 

2.3.2.5.2 Mensuração 
 

 

O Pronunciamento Técnico CPC 14 no seu item 13, destaca a mensuração inicial de 

ativo e passivo financeiros: 

 

Quando um ativo financeiro ou um passivo financeiro é inicialmente reconhecido, a 
entidade deve mensurá-lo pelo seu valor justo acrescido, no caso de ativo financeiro 
ou passivo financeiro não reconhecido ao valor justo por meio do resultado, dos 
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão do 
ativo financeiro ou passivo financeiro. 

 

No caso de contas que sejam do grupo de empréstimos e recebíveis, o reconhecimento 

do ativo financeiro pode ser aferido pelo seu valor nominal, contanto que a diferença para seu 

valor justo não seja material.  Em relação à mensuração de fornecedores e outras contas a 

pagar decorrentes da operação da empresa, o passivo financeiro também deve ser reconhecido 
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pelo seu valor nominal, desde que a diferença para o seu valor justo não seja material (CPC 

14). 

Segundo o item 17 do Pronunciamento Técnico CPC 14, uma empresa deve mensurar 

seus ativos financeiros, incluindo os derivativos ativos após o seu reconhecimento inicial, 

pelo seus valores justos, sem a dedução de custos de transações em que tenha a possibilidade 

de ocorrer venda ou outra baixa, exceto nos seguintes casos: 

a) empréstimos e recebíveis mensurados pelo custo amortizado, por meio do método                

da taxa efetiva de juros; 

b) investimentos mantidos até o vencimento mensurados pelo custo amortizado, por 

meio do método da taxa efetiva de juros; 

c) investimentos em títulos patrimoniais sem cotação em mercado ativo e cujo valor 

justo não pode ser confiavelmente mensurado; 

d) ativos financeiros decorrentes de vendas a prazo que sejam classificadas dentro do 

grupo de empréstimos e recebíveis. 

Conforme o Pronunciamento Técnico CPC 14 em seu 18º item, depois do 

reconhecimento inicial, a empresa deve mensurar todos os passivos financeiros pelo custo 

amortizado, utilizando a taxa efetiva de juros, exceto nos seguintes casos: 

 

(a) passivo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado. Esses 
passivos, incluindo derivativos, devem ser mensurados pelo valor justo, exceto no 
caso de derivativo passivo que esteja ligado a e deva ser liquidado pela entrega de 
título patrimonial não cotado, cujo valor justo não possa ser confiavelmente 
mensurado, o qual deve ser mensurado pelo custo; 
(b) passivo financeiro que surge quando a transferência de ativo financeiro não se 
qualifica para o desreconhecimento ou quando se aplica a abordagem do 
envolvimento continuado;  
(c) contrato de garantia financeira; o qual deve ser reconhecido inicialmente pelo seu 
valor justo e, subsequentemente, deduzido do valor apropriado ao resultado pela 
receita auferida ao longo do prazo da operação  ou, quando aplicável, pelo montante 
da saída de caixa previsto nos termos da norma contábil vigente sobre Provisões, 
Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas, sendo dos dois o maior 
valor; 
(d) compromissos de conceder crédito com taxa inferior à de mercado; e 
(e) passivos financeiros previstos no item 14 deste Pronunciamento. 

 

A letra “e” que faz referência aos passivos financeiros previstos no item 14, diz 

respeito a passivos relativos à mensuração de fornecedores exclusivos para a aquisição de 

produtos ou serviços, bem como outras contas a pagar ligadas diretamente  a atividade 

operacional da empresa. 
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Segundo o CPC 14 a responsabilidade da determinação do valor justo dos 

instrumentos financeiros é exclusiva da administração da empresa. Conforme o item 20 do 

Pronunciamento a melhor evidência do valor justo é: 

 

[...] a existência de preços cotados em mercado ativo. Se o mercado para um 
instrumento financeiro não for ativo, a entidade estabelece o valor justo por meio da 
utilização de metodologia de apreçamento. O objetivo da utilização de metodologia 
de apreçamento é estabelecer qual seria, na data de mensuração, em condições 
normais de mercado, o preço da transação, entre partes independentes, sem 
favorecimento. 

 

Quando se fala em valor justo de passivos financeiros, este valor não poderá ser menor 

do que a quantia devida, trazida a valor presente a partir da data em que se poderia exigir que 

este valor fosse pago. O valor justo não deve ser considerado como o montante que uma 

empresa receberia ou pagaria em uma transação forçada, ou liquidação forçada, pois o valor 

justo deve refletir  a qualidade de crédito do instrumento (CPC 14). 

Os instrumentos financeiros são considerados como cotados em mercado ativo quando 

os preços cotados forem disponibilizados por Bolsa ou um mercados de balcão organizados 

por operadores ou entidades que tenham como finalidade a divulgação de preços. Estes preços 

devem representar transações de mercado que ocorrem regularmente, sem favorecimento 

entre as partes, sendo que o valor justo neste caso será definido como sendo o preço acordado 

em transações de mercado que ocorrem entre partes independentes, sem favorecimentos. 

(CPC 14 item 24). 

Segundo o CPC 14 em seu item 25, o preço de mercado considerado apropriado para 

um ativo mantido ou um passivo a ser emitido é “geralmente o preço de oferta de compra (bid 

price) e, para ativo a ativo a ser adquirido ou passivo a ser mantido, o preço de oferta de 

venda (asking price)”. Quando a empresa possuir ativos e passivos com risco de mercado 

compensáveis, ela poderá utilizar os preços médios entre o preço de oferta de compra e os 

preços de oferta de venda, para estabelecer os valores justos para as posições de riscos 

compensáveis. Em casos em que os preços de compra e venda não estiverem disponíveis, o 

preço da transação mais recente deverá ser considerado a melhor evidência do valor justo 

corrente, levando em consideração que não tenha ocorrido nenhuma alteração econômica 

significativa.  
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Quando existir uma taxa cotada no mercado ativo, ao invés do preço a empresa deverá 

utilizar esta taxa na metodologia de avaliação para a determinação do valor justo. Se esta taxa 

não incluir o risco de crédito ou outros fatores que os demais participantes do mercado 

incluíram para avaliar o instrumento, a empresa deverá realizar os ajustes relativos a esses 

fatores (CPC 14, item 26). 

No caso de não existir um mercado ativo para um instrumento financeiro, a empresa 

deverá estabelecer o valor justo, utilizando a metodologia de avaliação/apreçamento. Estas 

metodologias se utilizam de dados de transações ocorridas recentemente no mercado entre 

partes independentes que possuem conhecimento do negócio; de dados do valor justo corrente 

de um instrumento semelhante; da análise do fluxo de caixa descontado; e de modelos de 

apreçamento de opções (CPC 14). 

De acordo com o CPC 14 em seu item 29, a metodologia de avaliação/apreçamento 

deve “incorporar todos os fatores que os participantes de mercado considerariam na 

determinação de um preço e, (b) ser consistente com metodologias econômicas aceitas para 

determinar o preço de instrumentos financeiros”. A empresa deve testar periodicamente a 

metodologia de avaliação/apreçamento, utilizando preços de transações observáveis de 

mercado corrente relativas ao mesmo instrumento. 

Em relação os inputs para as técnicas de avaliação o CPC 14 em seu item 36, traz que 

uma metodologia apropriada para determinar o valor justo de um instrumento financeiro, deve 

ter dados observáveis de mercado, considerando as condições  e outros fatores que possam 

afetar o valor justo do instrumento financeiro, sendo que o valor justo de um instrumento 

financeiro deve estar baseado em um ou mais dos fatores elencados: 

a) Valor do dinheiro no tempo: é a taxa básica de juros ou também uma taxa 

considerada como uma taxa livre de riscos, que podem ser derivadas dos preços observáveis 

de títulos do governo divulgadas em publicações financeiras; 

b) Risco de Crédito: é o reflexo do risco de crédito no valor justo, que pode ser 

derivado dos preços de mercado observáveis para instrumentos financeiros negociados, que 

possuam taxas de juros observáveis para empréstimos com várias classificações de créditos; 

c) Taxa de câmbio: relativos aos mercados de câmbio existentes para a maioria das 

moedas, sendo que os seus preços são divulgados diariamente; 

d) Preços de mercadorias (commodities): preços de mercado existentes e observáveis 

para diversas mercadorias; 
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e) Preços de títulos patrimoniais: facilmente observados em alguns mercados, 

podendo-se utilizar as metodologias baseadas no valor presente para estimar o preço de 

mercado desses títulos quando não existem preços observáveis; 

f) Volatilidade: dimensão de futuras alterações no preço dos instrumentos financeiros, 

é possível estimá-la com base em dados de mercado históricos, ou utilizando-se volatilidades 

implícitas com base nos preços correntes; 

g) Risco de pagamento antecipado e risco de renúncia: padrões de pagamento e 

renúncia esperadas para ativos e passivos financeiros, respectivamente, podendo ser 

estimados com base em dados históricos; 

h) Custo de serviços de ativo financeiro ou passivo financeiro: os custos podem ser 

estimados com base em comparações com comissões correntes cobradas por participantes do 

mercado. Se os custos de ativos ou passivos financeiros forem significativos, o emitente 

deverá considerá-los  para a determinação do valor justo destes ativos ou passivos financeiros.  

 

 

2.3.2.5.3 Reclassificação 
 

 

No que se refere a reclassificação  de derivativos ou instrumentos financeiros o 

Pronunciamento Técnico CPC 14 em seu 37º item, estabelece que a empresa: 

 

(a) não deve reclassificar um derivativo da categoria mensurado ao valor justo por 
meio do resultado; 
(b) não deve reclassificar qualquer instrumento financeiro da categoria mensurado 
ao valor justo por meio do resultado que tenha sido classificado, no reconhecimento 
inicial, como mensurado ao valor justo por meio do resultado; e 
(c) pode reclassificar um ativo financeiro da categoria mensurado ao valor justo por 
meio do resultado, se o ativo não for mais mantido com o propósito de venda ou 
recompra no curto prazo (ainda que tenha sido adquirido ou incorrido com esse 
propósito), desde que atendidas as seguintes condições: 
 (i) se o ativo se enquadrar na definição de “empréstimos e recebíveis”, a              
entidade deve ter intenção e capacidade de mantê-lo por um período predeterminado 
ou até  o vencimento; 
 (ii) se o ativo não se enquadrar na definição de empréstimos e recebíveis, a  
reclassificação deve ocorrer apenas em raras circunstâncias. 

  

No caso de reclassificação da categoria, mensurado ao valor justo por meio do 

resultado de um ativo financeiro por parte da empresa, o custo ou custo amortizado na data de 

reclassificação será o novo valor justo do ativo financeiro, sendo que qualquer perda ou ganho 

já reconhecido não poderá ser revertido. Em relação a categoria mantido até o vencimento, 
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não são permitidas reclassificações, exceto para quantias não significativas de investimentos 

que nela se enquadrem, sendo que o saldo remanescente desta categoria deverá ser 

reclassificado como disponível para venda (CPC 14). 

Em relação aos ganhos e perdas decorrentes das alterações do valor justo de um ativo 

ou passivo financeiro que não fazem parte de uma estrutura de hedge, estes devem ser 

reconhecidos segundo o item 43 do CPC 14 da seguinte forma: 

 

(a) Ganho ou perda relativo a ativo ou passivo financeiro classificado pelo valor 
justo por meio do resultado deve ser reconhecido no resultado do exercício; 
(b) Ganho ou perda relativo a ativo financeiro disponível para venda deve ser 
reconhecido em conta específica no patrimônio líquido (ajustes de avaliação 
patrimonial) até o ativo ser baixado, exceto no caso de ganhos e perdas decorrentes 
de variação cambial e de perdas decorrentes de redução ao valor recuperável 
(impairment). No momento da baixa, o ganho ou perda acumulado na conta 
específica do patrimônio líquido deve ser transferido para o resultado do período 
como ajuste de reclassificação. Contudo, os juros calculados por meio da utilização 
do método de taxa efetiva de juros (ver o item 7) devem ser reconhecidos no 
resultado do exercício. Os dividendos de título patrimonial registrado como 
disponível para venda devem ser reconhecidos no resultado no momento em que é 
estabelecido o direito da entidade de recebê-los. 

 

Quando os ativos e passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado, os 

ganho ou perdas deverão ser reconhecidos no resultado do exercício. No caso de a empresa 

utilizar a contabilização pela data de liquidação no reconhecimento de ativos financeiros, 

qualquer alteração do valor justo do ativo não poderá ser reconhecida para ativos mensurados 

pelo custo ou pelo custo amortizado (CPC 14). 

 

 

 

2.3.2.5.4 Contabilidade de operação de hedge (hedge accounting) 

 

 

No caso das empresas que realizam operações com derivativos ou instrumentos 

financeiros com o objetivo de hedge para a proteção de um risco determinado e documentado, 

o Pronunciamento Técnico CPC 14 possibilita a utilização de uma metodologia chamada 

contabilidade de operações de hedge ou hedge accounting. A utilização deste método de 

contabilização permite que os impactos na variação do valor justo dos instrumentos de hedge 

sejam reconhecidos no resultado, de acordo com o reconhecimento do item que é objeto de 
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hedge, fazendo assim com que os resultados dos impactos contábeis das operações de hedge 

sejam os mesmos que os impactos econômicos. 

Segundo o item 48 do Pronunciamento Técnico CPC 14, as operações com 

instrumentos financeiros destinadas a hedge devem ser classificadas em três categorias: 

a) Hedge de valor justo: é a proteção da exposição às mudanças no valor justo de um 

ativo ou passivo reconhecido, que tenha um risco particular que possa impactar no resultado 

da empresa. Como exemplo de hedge de valor justo, pode-se citar um derivativo protegendo o 

estoque, pois os dois - estoque e derivativo - são mensurados pelo valor justo em 

contrapartida das contas de resultado. Devem ser reconhecidos nesta categoria os 

instrumentos financeiros derivativos que se destinem a compensar riscos decorrentes da 

exposição à variação no valor justo de um item objeto que seja objeto de hedge; 

b) Hedge de fluxo de caixa: é a proteção da exposição à variabilidade nos fluxos de 

caixa, que pode ser atribuído a um risco associado a um ativo ou passivo, ou a uma transação 

provável, que possa vir a afetar o resultado da empresa. Devem ser reconhecidos nesta 

categoria os instrumentos que se destinem a compensar a variação no fluxo de caixa futuro 

estimado; 

c) Hedge de um investimento no exterior: proteção de um investimento no patrimônio 

líquido de uma investida no exterior quando houver a comprovação da relação de proteção 

entre o passivo e o ativo, tendo explícita a natureza da operação de hedge. 

O item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 14, define hedge como:  

 

[...] hedge é a designação de um ou mais derivativos realizados com terceiros, 
externos à entidade (hedges inter-company são permitidos desde que envolvam uma 
terceira parte), com o objetivo de compensar, no todo ou em parte, os riscos 
decorrentes da exposição às variações no valor justo ou no fluxo de caixa de 
qualquer ativo, passivo, compromisso ou transação futura prevista, registrada 
contabilmente ou não, ou ainda grupos ou partes desses itens com características 
similares e cuja resposta ao risco objeto de hedge ocorra de modo semelhante. A 
exceção para o uso de instrumentos financeiros não derivativos como instrumentos 
de hedge, para que possa ser aplicada a metodologia de contabilidade de operações 
de hedge de acordo com este  Pronunciamento, acontece no caso de instrumento de 
hedge para proteger o risco de variação cambial. 

 

Um item objeto de hedge pode ser individual, quando representado por um ativo ou 

passivo individual, um compromisso firme não reconhecido, transação altamente provável ou 

um investimento líquido no exterior; pode ser um grupo com características semelhantes de 

risco de ativo ou passivos; e somente o risco de taxa de juros de uma carteira de ativos ou 

passivos financeiros que dividam o mesmo risco objeto da operação de hedge (CPC 14). 
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Os ativos financeiros que são classificados como mantidos até o vencimento não 

podem ser itens objeto de hedge de risco de taxas de juros ou hedge de risco de pré-

pagamento. Isso porque a categoria de mantidos até o vencimento dependem da intenção e 

capacidade da empresa em mantê-los até o vencimento. Estes itens só podem ser objetos de 

hedge quando o risco de hedge for o risco de variação cambial ou o risco de crédito (CPC 14). 

Segundo o item 54 do CPC 14, os instrumentos financeiros destinados a hedge devem 

ser ajustados ao valor justo, pelo menos na ocasião das datas de divulgação das 

demonstrações contábeis, devendo-se observar que: no caso dos itens classificados na 

categoria de hedge de valor justo, o ajuste deve ser realizado em contrapartida da conta de 

despesa ou receita, no resultado do período; para os itens que pertencem a categoria de hedge 

de fluxo de caixa, a parcela efetiva do ganho ou perda deve ser reconhecida no patrimônio 

líquido, na conta de avaliação patrimonial, e os ganhos ou perdas referentes as parcelas não 

efetivas devem ser reconhecidas diretamente no resultado do período.  

De acordo com o item 57 do Pronunciamento Técnico, as operações com instrumentos 

financeiros derivativos  destinadas a hedge  devem atender, cumulativamente, às seguintes 

condições: 

 

(a) possuir identificação documental do risco objeto de hedge, com informações 
específicas sobre a operação, destacados o processo de gerenciamento de risco e a 
metodologia utilizada na avaliação da efetividade do hedge desde a concepção da 
operação; 
(b) comprovar a efetividade do hedge desde a concepção e no decorrer da operação 
(de forma prospectiva e retrospectiva), com indicação de que as variações no valor 
justo ou no fluxo de caixa do instrumento de hedge compensam as variações no 
valor de mercado ou no fluxo de caixa do item objeto de hedge em um intervalo 
entre 80% (oitenta por cento) e 125% (cento e vinte e cinco por cento); 
(c) prever a necessidade de renovação ou de contratação de nova operação no caso 
daquelas em que o instrumento financeiro derivativo apresente vencimento anterior 
ao do item objeto de hedge; 
(d) demonstrar, no caso dos compromissos ou transações futuras objeto de hedge de 
fluxo de caixa, elevada probabilidade de ocorrência e comprovar que tal exposição a 
variações no fluxo de caixa pode afetar o resultado da instituição. 

  

O instrumento derivativo que não atender as condições previstas no item 57 do 

Pronunciamento Técnico CPC 14, deverá transferir, imediatamente, para o resultado do 

período, no caso do hedge do fluxo de caixa, os valores acumulados na conta de ajustes de 

avaliação patrimonial no patrimônio líquido decorrente das operações de hedge. 

Em relação à evidenciação de instrumentos financeiros derivativos, o Pronunciamento 

Técnico CPC 14 em seu item 59, traz que a divulgação é obrigatória, por meio de notas 
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explicativas às demonstrações contábeis, de informações qualitativas e quantitativas relativas 

aos instrumentos financeiros, destacando no mínimo os seguintes aspectos: 

 

(a) política de utilização; 
(b) objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos, particularmente a política de 
proteção patrimonial (hedge); 
(c) riscos associados a cada estratégia de atuação no mercado, adequação dos 
controles internos e parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos e os 
resultados obtidos em relação aos objetivos propostos; 
(d) o valor justo de todos os derivativos contratados, os critérios de avaliação e 
mensuração, métodos e premissas significativas aplicadas na apuração do valor 
justo; 
(e) valores registrados em contas de ativo e passivo segregados, por categoria, risco 
e estratégia de atuação no mercado, aqueles com o objetivo de proteção patrimonial 
(hedge) e aqueles com o propósito de negociação; 
(f) valores agrupados por ativo, indexador de referência, contraparte, local de 
negociação (bolsa ou balcão) ou de registro e faixas de vencimento, destacados os 
valores de referência, de custo, justo e risco da carteira; 
(g) ganhos e perdas no período, agrupados pelas principais categorias de riscos 
assumidos, segregados aqueles registrados no resultado e no patrimônio líquido; 
(h) valores e efeito no resultado do período de operações que deixaram de ser 
qualificadas para a contabilidade de operações de proteção patrimonial (hedge), bem 
como aqueles montantes transferidos do patrimônio líquido em decorrência do 
reconhecimento contábil das perdas e dos ganhos no item objeto de hedge; 
(i) principais transações e compromissos futuros objeto de proteção patrimonial 
(hedge) de fluxo de caixa, destacados os prazos para o impacto financeiro previsto; 
(j) valor e tipo de margens dadas em garantia; 
(k) razões pormenorizadas de eventuais mudanças na classificação dos instrumentos 
financeiros; 
(l) efeitos da adoção inicial deste Pronunciamento. 

 

Ainda em relação a evidenciação das operações com instrumentos derivativos 

financeiros, a Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, em seu art. 3º , determina 

que as empresas de capital aberto são incentivadas a divulgar um quadro demonstrativo de 

análise de sensibilidade, para todas as operações com derivativos financeiros que exponham a 

empresa a fatores de risco. 

De acordo com o §1º do art. 3º da Instrução CVM nº 475, este quadro deve ser 

elaborado e divulgado na seguinte ordem: 

 

I - identificar os tipos de risco que podem gerar prejuízos materiais para a 
companhia, incluídas as operações com instrumentos financeiros derivativos 
originadoras desses riscos; 
II – discriminar os métodos e premissas usadas na preparação da análise de 
sensibilidade; 
III - definir o cenário mais provável, na avaliação da administração, além de 2 (dois) 
cenários que, caso ocorram, possam gerar resultados adversos para a companhia; 
IV - estimar o impacto dos cenários definidos no valor justo dos instrumentos 
financeiros operados pela companhia; e 
V - elaborar o demonstrativo de análise de sensibilidade em forma de tabela, 
considerando os instrumentos financeiros relevantes, inclusive os derivativos, e os 
riscos selecionados, em linhas, e os cenários definidos, em colunas. 
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O art. 3º em seu §2º traz que na definição de cenários do inciso III do §1º, devem ser, 

necessariamente utilizadas: a) uma situação considerada provável; b) uma situação 

considerada possível pelos gestores, com deterioração de, pelo menos 25% na variável de 

risco; e c) um situação de estresse com deterioração de pelo menos 50% na variável de risco 

considerada. 

As empresas deverão também, elaborar um quadro demonstrativo de análise de 

sensibilidade com informações que possibilitem a divulgação de forma segregada os 

instrumentos financeiros, que na avaliação da administração, tenham como objetivo de 

proteção de exposição a riscos (hedge). 

Apresenta-se no Quadro 2, um resumo comparativo das normas nacionais e 

internacionais que tratam da contabilização das operações de hedge. 

 

Norma IAS 39 SFAS 133 CPC 14 
Hedge de valor justo (fair value) sim sim sim 
Hedge de fluxo de caixa sim sim sim 
Hedge de investimento em entidade estrangeira sim sim sim 
Documentação formal dos itens protegidos sim sim sim 
Avaliação de Efetividade sim sim sim 
No caso de a combinação do item protegido e da opção 
lançada fornecer ganho no valor justo compatível com o 
potencial de perda. 

sim sim sim 

No caso de a combinação do item protegido e da opção 
lançada fornecer um fluxo de caixa favorável compatível 
com o fluxo de caixa desfavorável 

sim 
 

sim sim 

Prever a necessidade de renovação ou contratação de nova 
operação 

não não sim 

Quadro 2 - Comparativo FASB, IAS e CPC 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Na comparação entre as normas internacionais e as normas brasileiras, no que refere-

se a contabilização das operações de hedge, observa-ser no Quadro 2, que praticamente não 

existem diferenças entre elas no que tange a classificação dos tipos de hedge e a exigência de 

divulgação de informações. O único item em que o CPC 14 diverge das normas internacionais 

é a previsão da necessidade de renovação ou contratação de nova operação, item este que não 

consta nas normas do IAS e do SFAS. 

 

 

2.4 ESTUDOS ANTERIORES HEDGE ACCOUNTING 
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Carvalho (1996) procurou em seu estudo verificar se os procedimentos de auditoria 

externa eram suficientes para detectar e mensurar  fatores de risco de insucessos resultantes de 

operações com instrumentos financeiros. Como resultado da pesquisa o autor afirma que não 

há evidências convincentes de que os auditores independentes tenham minimamente adaptado 

seus pronunciamentos profissionais públicos, nem as visões isoladamente divulgadas que 

possam ter do risco com derivativos, enquanto profissionais de mercado. Destaca também que 

não há indício de debate público relevante sobre a adaptação dos currículos profissionais de 

contadores e auditores para esta nova modalidade de instrumentos financeiros, nem 

indicações de treinamentos extracurriculares interagindo risco, finanças, métodos 

quantitativos, contabilidade e auditoria. 

Os resultados apresentados por Carvalho, demonstram a pouca importância que 

naquela época era dada à gestão de riscos em operações com derivativos. Até o ano de 2008 

esta realidade não havia sofrido grandes alterações, mas com as mudanças promovidas com a 

divulgação do CPC 14, a evidenciação da gestão de risco com instrumentos financeiros 

passou a ser obrigatória para grandes empresas, o que fez com que aumentasse o número de 

cursos e treinamentos envolvendo gestão de riscos e contabilidade. 

Guay (1999) realizou um estudo com o objetivo de analisar a forma como as empresas 

utilizam os derivativos e qual a finalidade da utilização destes. Os resultados da pesquisa 

demonstraram que as empresas pesquisadas utilizam os instrumentos financeiros derivativos 

como instrumento de proteção contra riscos de mercado, embora o autor afirme que não se 

pode excluir a possibilidade de que algumas empresas utilizem os contratos financeiros 

derivativos para fins especulativos. Os resultados ainda evidenciaram a importância das regras 

de contabilização do hedge, que deve reconhecer simultaneamente tanto as mudanças no valor 

das posições dos derivativos como a dos itens a serem cobertos. Isso ocorre uma vez que as 

empresas utilizam derivativos para reduzir o risco, sendo que os fundamentos econômicos da 

posição de hedge são melhor refletidos no balanço e demonstração de resultados quando os 

ganhos e perdas são reconhecidos em simultaneidade com a definição de ganhos e perdas 

sobre o item coberto. 

No Brasil muitas empresas realizam operações de hedge com o objetivo de protegerem 

seu fluxo de caixa contra os riscos de mercado, sendo que estas operações até o ano de 2008 

não tinham normas específicas de contabilização para empresas não financeiras.O CPC 14 

disciplinou a contabilização destas operações, o que refletiu diretamente no resultado das 

empresas, demonstrando, desta forma, o resultado obtido por meio destas operações, o que 

antes muitas vezes não era divulgado pelas empresas. 
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Carvalho (2002) em se estudo procurou verificar se a adoção do SFAS 133 causou 

incongruências com os princípios fundamentais de contabilidade geralmente aceitos. O autor 

destaca dois pontos cruciais que poderiam ser afetados com a adoção da norma, sendo que o 

primeiro refere-se à mensuração dos derivativos, que passou a ser realizada obrigatoriamente 

por meio do valor justo, o que poderia entrar em conflito com o princípio do custo original 

como base de valor. O segundo ponto refere-se à forma de contabilização do hedge, previsto 

pelo SFAS 133, que poderia entrar em conflito com o princípio da realização da receita e da 

confrontação da despesa. O objetivo principal da pesquisa foi verificar se a estrutura 

conceitual da contabilidade recepciona o modelo de reconhecimento de receita adotado pelo 

SFAS 133 para o hedge accounting. O estudo constatou que as regras preconizadas pelo 

SFAS 133, não afrontam os princípios de reconhecimento de receitas e de confrontação de 

despesas, ao exigir que o resultado destas operações seja registrado diretamente no resultado, 

da mesma forma que o reconhecimento das variações no valor justo não se confrontam com o 

princípio da realização. Desta forma o autor conclui que não existe incongruências entre os 

procedimentos propostos pelo SFAS 133 e os princípios da realização da recita e da 

confrontação das despesas. 

O CPC 14 teve como finalidade a harmonização das normas brasileiras de 

contabilidade no que se refere a instrumentos financeiros derivativos com as normas 

internacionais de contabilidade. Conforme resultados da pesquisa de Carvalho estas normas 

não ferem nenhum princípio contábil, mas pode-se observar que ano exercício de 2008 muitas 

empresas não atenderam todas as recomendações deste pronunciamento, o que demonstra que  

ainda estamos caminhando para um processo de harmonização de normas contábeis. 

A pesquisa de Pincus e Rajgopal (2002) teve como objetivo a investigação do uso de 

hedge com derivativos nas empresas americanas de petróleo e gás, tendo como finalidade o 

gerenciamento de ganhos com a volatilidade oriunda do risco de preço e a exploração do 

risco. Os resultados da pesquisa sugerem um processo sequencial em que os gestores das 

empresas  produtoras de petróleo e gás determinam em que medida estas empresas irão 

utilizar contratos derivativos com a finalidade de hedge para a proteção do risco de 

volatilidade do preço petróleo e posteriormente gerenciam a volatilidade  dos ganhos residuais 

oriundos destes contratos derivativos. 

Oliveira et al (2004), realizaram um estudo com o objetivo de analisar  os aspectos 

envolvidos na contabilização, na evidenciação e na conceituação de derivativos de acordo 

com as principais abordagens internacionais, americana e brasileira acerca da contabilização e 

da evidenciação das operações com derivativos, procurando  verificar como as instituições 
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financeiras brasileiras evidenciam as operações com derivativos em suas Demonstrações 

Contábeis. Como resultado da pesquisa os pesquisadores constataram que as informações 

apresentadas pelas instituições pesquisadas atendem em parte ao que é exigido. Entretanto, 

algumas são bastante simplificadas e com baixo grau de aprofundamento, prejudicando assim 

a realização de julgamentos pelos usuários. 

Um dos objetivos da adoção do CPC 14, foi o aumento no nível de evidenciação de 

informações relativas a utilização de instrumentos financeiros derivativos como forma de 

proteção contra riscos, o que facilitará a análise para os usuários destas informações, por meio 

da demonstração detalhada das operações com derivativos. 

Lameira, Figueiredo e Ness Jr. (2005) procuraram identificar se as companhias abertas 

brasileiras teriam conseguido benefícios fiscais ao fazer hedge. Com esse objetivo, os autores 

pesquisaram inicialmente em que situações haveria possibilidade de geração desse benefício, 

simulando uma situação em que o hedge poderia gerar benefícios em termos de queda dos 

valores de imposto de renda a ser pago. Também foram analisadas situações em que a 

empresa tivesse grande volatilidade de seus resultados e os efeitos que o hedge traria no valor 

do imposto de renda a ser pago. Desta maneira foi possível mensurar o efeito do resultado do 

hedge na carga tributária das empresas no período. Após isso, os pesquisadores se utilizaram 

de uma regressão linear múltipla para relacionar o valor do imposto de renda pago por 

companhias abertas brasileiras no ano de 2003 com os valores de hedge em 2002 e 2003 e os 

prejuízos acumulados em 2002. Como resultado da pesquisa os autores concluíram que existe 

benefício fiscal decorrente de se fazer hedge em uma situação de elevada volatilidade de 

variáveis econômicas e financeiras, comprovando que nessas situações existe diferença no 

valor do imposto de renda a ser pago pelas empresas e que as que optam por políticas de 

hedge podem incorporar esses recursos ao valor da empresa em vez de  pagá-los como tributo. 

O benefício fiscal das operações de hedge em um mercado volátil, está relacionado ao 

máximo que uma empresa pode ganhar ou perder em uma operação com contratos 

derivativos, mantendo, desta forma, um resultado médio. Já em empresas que também operam 

neste mercado e não utilizam o hedge, o que pode acontecer é uma oscilação de resultados, 

podendo ter um elevado prejuízo em um ano decorrente de uma queda da variação cambial, e 

no ano seguinte um lucro decorrente de um aumento desta variação, o que no final impacta no 

imposto devido. 

Kimura e Perera (2005) apresentam, em seu estudo, o desenvolvimento de um modelo 

de otimização da gestão de riscos por meio da identificação de uma estratégia de hedge que 

maximiza a esperança dos lucros das instituições. O modelo proposto pelos autores 
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fundamenta-se na premissa de que fatores de riscos, além de afetarem os resultados das 

empresas, podem também, estar correlacionados com oportunidades futuras de investimento 

para as empresas. A implementação do modelo se deu a partir da definição arbitrária das 

funções e dos parâmetros do modelo, sendo realizadas diversas simulações visando, 

principalmente, à análise da sensibilidade da decisão de hedge em função de flutuações de 

outras variáveis. A implementação prática da estratégia de hedge ótimo, proposta pelo 

modelo, envolveu os seguintes passos: (1) a identificação do conjunto de oportunidades de 

investimento da empresa e o relacionamento com o fator de risco envolvido; (2) a 

identificação das funções de custos decorrentes do endividamento e dos benefícios que a 

empresa atribui à disponibilidade de recursos internos; (3) a operação de compra ou venda de 

contratos a termo ou futuros associados ao fator de risco e equivalentes ao índice de hedge 

ótimo calculado. O valor de referência para número ótimo de contratos é o total de recursos 

iniciais disponíveis que estão sujeitos à flutuação do fator de risco. Como resultados da 

pesquisa proposta pelos autores se destacaram: aumento da esperança dos lucros, redução da 

incerteza em relação aos investimentos, maior estabilidade do nível ótimo de investimento e 

de endividamento bem como menor flutuação dos resultados da empresa, decorrente da 

redução do nível de risco financeiro. 

Com base nos resultados encontrados pelos autores, pode-se constatar que o hedge 

proporciona um certo grau de estabilidade  no resultado de empresas que operam em 

mercados voláteis, reduzindo o nível de exposição a riscos operacionais e de mercado. 

Gogolis e Görgin (2005) investigaram as dificuldades enfrentadas pelos bancos 

americanos na implantação do IAS 39, que trata da contabilização e reconhecimento de 

derivativos financeiros, bem como os processos de gestão de risco nas operações de hedge das 

instituições financeiras. O estudo teve como foco o uso de swaps de taxas de juros como 

instrumento de hedge com o objetivo de mitigar o risco da taxa de juros. Os autores 

concluíram que as diferenças entre as normas têm sido bem compreendida pelos bancos e que 

a implantação da IAS 39 traz um padrão de maior volatilidade nos resultados, em função da 

utilização do método de mensuração pelo valor justo. Segundo eles, a volatilidade da taxa de 

juros até certo ponto pode ser minimizada com a utilização de hedge, porém os bancos devem 

seguir metodicamente um conjunto de regras rigorosas, para que alcancem o resultado 

esperado. 

A pesquisa realizada por Bali, Hume e Martell (2006), teve como objetivo analisar a 

utilização de derivativos de câmbio, taxa de juros e risco de mercadorias por parte de 

empresas não financeiras no período de 1995 a 2001. Os resultados da pesquisa demonstram 
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que existe pouca relação entre o gerenciamento de risco dessas empresas e a utilização de 

derivativos, sendo que os autores ressaltam  que este resultado  é surpreendente frente à 

dimensão do mercado de derivativos  e à predominância de técnicas alternativas de gestão de 

riscos utilizadas pelas organizações. Outra constatação é de que o hedge com  derivativos  só 

é significativamente relacionado  com a exposição ao risco de mercadorias, e para um grau 

mais limitado a exposição à taxa de juros. Além destes fatores foi constatada uma correlação 

entre a exposição ao risco de alguns anos, utilizando uma nova técnica, sugerindo que a 

modelagem univariada nem sempre é apropriada, o que sugere que o hedge com derivativos 

nem sempre é importante para as empresas, uma vez que muitas vezes a taxa de retorno está 

ligada a outros fatores econômicos e financeiros. 

Rocha (2007) teve como objetivo mostrar as principais abordagens, clássicas e 

contemporâneas, a respeito dos conceitos de risco e hedge, em forma de uma pesquisa 

investigatória. O estudo trouxe a abordagem do conceito de hedge que, de uma visão 

relacionada exclusivamente aos riscos de natureza financeira, passa a apresentar uma maior 

relevância na gestão estratégica dos negócios das empresas não financeiras, e ainda propõe o 

desenvolvimento de um modelo que permita a identificação e mitigação dos riscos 

relacionados aos negócios das empresas, incluindo neste modelo o desembolso necessário à 

implementação das estratégias de hedge. Como resultado o autor desenvolveu uma 

modelagem considerando a construção de uma rede binomial, onde  a projeção da variável 

lucro operacional possibilitou a construção de diferentes valores, permitindo, desta forma, 

uma avaliação do risco relativo ao lucro operacional. Uma das vantagens deste modelo, 

apontadas na pesquisa além de aceitar valores positivos e negativos para a variável  lucro 

operacional, é a sua flexibilidade quanto aos dados utilizados, podendo utilizar valores de 

referência ou estimados. 

A pesquisa de Capelletto, Oliveira e Carvalho (2007), teve como objetivo  enfatizar os 

procedimentos referentes ao reconhecimento, à mensuração e à divulgação de operações de 

hedge constantes em pronunciamentos internacionais e dos Estados Unidos, mas ainda não 

contemplados em normas brasileiras. Como resultado da pesquisa, constataram que mesmo 

com a busca em  convergir os critérios contábeis com o pronunciamento internacional, 

aspectos relevantes não foram implantados no Brasil, tais como o hedge de investimentos no 

exterior, as especificações do hedge para variação de moeda estrangeira, existentes no SFAS 

133, e o completo tratamento para derivativos embutidos. A pesquisa demonstrou também  

que as normas brasileiras ainda apresentam diferenças significativas em relação aos 

pronunciamentos internacionais e não preveem o registro de determinados tipos de operações 
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de hedge. Com base neste achado, os autores afirmam que há necessidade de elaborar 

regulamentações que preencham as lacunas existentes, com vistas a inserir o que falta e 

acrescentar novos procedimentos contábeis que explicitem melhor as operações de hedge, 

permitindo maior transparência e capacidade de análise aos usuários da informação. 

A partir da harmonização das normas brasileiras de contabilidade com as normas 

internacionais, estas diferenças deixaram de existir quase que em sua totalidade com a criação 

do Pronunciamento Técnico CPC 14, que regulamenta as operações com instrumentos 

financeiros derivativos, em consonância com o IAS 39. 

Oliveira e Oliveira (2007), realizaram um estudo com o objetivo de analisar o  efeito 

do uso de mercados futuros e a utilização do hedge na administração do risco de preço do 

café, na região de Vitória da Conquista, no período de 1995 a 2002. Para isso os autores 

analisaram os mercados futuros de café na região de Vitória da Conquista, usando a Bolsa de 

Mercadoria e Futuros (BM&F), com o objetivo  de indicar aos agentes qual a melhor forma de 

orientar suas estratégias operacionais ao utilizarem o mercado futuro de café no Brasil. Os 

autores realizaram inicialmente testes de co-integração para detectar semelhanças entre os 

preços praticados pela BM&F e os preços da praça de Vitória da Conquista, com cálculos da 

efetividade do hedge e da razão ótima desse hedge.  O teste de co-integração indicou como 

resultado que os preços da região de Vitória da Conquista não possuem relação de equilíbrio 

de longo prazo com os preços futuros da BM&F, demonstrando, desta forma,  que o 

comportamento dos preços à vista e futuros não estão intimamente relacionados. Assim os 

autores concluem que a eficiência do hedge e a razão ótima de hedge indicam que o mercado 

futuro é extremamente importante para o mercado físico, demonstrando que os agentes que 

possuem mais informações de mercado podem melhor se proteger contra as variações de 

preços. 

Singh e Upneja (2007), realizaram um estudo  com o objetivo de investigar os fatores 

determinantes para a utilização do hedge por empresas   de alojamento ao longo de um 

período de cinco anos, que compreendeu os anos de 2000 a 2004. Os resultados do estudo 

evidenciaram que a maioria das empresas utilizam o hedge com derivativos principalmente 

para proteger sua exposição a riscos de taxa de juros. Para isso, estas empresas se utilizam de 

contratos de  swaps para proteção contra o risco da taxa de juros. A pesquisa demonstra 

também que mais da metade de todos os valores nocionais de derivativos de cobertura são 

contabilizados por hedge de fluxo de caixa por empresas da amostra visando cobrir a sua 

responsabilidade de dívida de longo prazo. 
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A pesquisa realizada por Cunha et al (2007), teve como objetivo principal  analisar  a  

evolução  da  informação  contábil  concernente  aos  instrumentos financeiros derivativos, em 

especial  as divulgadas nas notas explicativas das vinte maiores empresas não financeiras 

brasileiras no período  de 2002 a 2005, na perspectiva do cumprimento da Instrução 

Normativa n° 235/95  da CVM. Os autores constataram que  as informações  pouco evoluíram 

no  sentido de atenderem as determinações da CVM, ressaltando que a principal discrepância 

reside na exposição  dos  critérios  e  premissas  de  avaliação  a  valor  de  mercado  dos  

instrumentos  financeiros.   

Em pesquisa realizada por Murcia e Santos (2010), procurou-se analisar a 

implementação do International Financial Reporting Standards (IFRS) no Brasil, tendo como 

foco as operações com derivativos financeiros. Para a realização da pesquisa os autores 

elaboraram uma métrica com base nas recentes normas brasileiras, na IAS 39 e IAS 32, sendo 

que esta métrica foi composta por quatro categorias e 22 subcategorias, sendo as categorias: 

informações qualitativas, informações quantitativas, valores dos derivativos e análise de 

sensibilidade. A amostra da pesquisa foi composta pelas 100 maiores empresas não 

financeiras públicas do país. As informações foram obtidas por meio de análise de conteúdo 

das demonstrações financeiras dos exercícios de 2006, 2007 e 2008. Os principais resultados 

da pesquisa foram: (i) que mais da metade das empresas não divulgou os efeitos da adoção 

inicial da nova norma; (ii) a maioria das empresas não divulgou o valor justo dos 

instrumentos financeiros bem como o critério para determinação do valor justo e; (iii) 

algumas empresas não fizeram qualquer menção acerca da utilização de derivativos 

financeiros. Os autores concluíram que as novas normas contábeis baseadas no IFRS tiveram 

um impacto positivo na divulgação de informações por parte das empresas, porém estas 

empresas ainda não divulgam todas as informações necessárias. 

O Quadro 3, apresenta uma síntese das pesquisas realizada por pesquisadores 

nacionais e estrangeiros. 
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Autores  Objetivo da Pesquisa Resultados das Pesquisas  
CARVALHO, 1996 Verificar se os procedimentos de 

auditoria externa eram 
suficientes para detectar e 
mensurar  fatores de risco de 
insucessos resultantes de 
operações com instrumentos 
financeiros. 

Não há evidências convincentes de que os 
auditores independentes tenham 
minimamente adaptado seus 
pronunciamentos profissionais públicos, 
nem as visões isoladas divulgadas que 
possam ter do risco com derivativos, 
enquanto profissionais de mercado. 

GUAY, 1999 
 

Analisar a forma como as 
empresas utilizam os derivativos 
e qual a finalidade da utilização 
destes. 

As empresas pesquisadas utilizam os 
instrumentos financeiros derivativos 
como instrumento de proteção contra 
riscos de mercado. Quando as empresas 
utilizam derivativos para reduzir o risco, 
os fundamentos econômicos da posição 
de hedge são melhor refletidos no balanço 
e demonstração de resultados quando os 
ganhos e perdas são reconhecidos em 
simultaneidade com a definição de 
ganhos e perdas sobre o item coberto 

CARVALHO, 2002 Verificar se a adoção do SFAS 
133 causou incongruências com 
os princípios fundamentais de 
contabilidade geralmente aceitos. 

As regras preconizadas pelo SFAS 133, 
não afrontam os princípios de 
reconhecimento de receitas e de 
confrontação de despesas, ao exigir que o 
resultado destas operações seja registrado 
diretamente no resultado, da mesma 
forma que o reconhecimento das 
variações no valor justo não se 
confrontam com o princípio da realização. 

PINCUS e 
RAJGOPAL, 2002 

Investigar o uso de hedge com 
derivativos nas empresas 
americanas de petróleo e gás. 

Utilização de contratos derivativos com a 
finalidade de hedge para a proteção do 
risco de volatilidade do preço petróleo e 
posteriormente gerenciam a volatilidade  
dos ganhos residuais oriundos destes 
contratos derivativos. 

OLIVEIRA et al, 2004 Analisar  os aspectos envolvidos 
na contabilização, na 
evidenciação e na conceituação 
de derivativos de acordo com as 
principais abordagens 
internacionais, americana e 
brasileira. 

As informações apresentadas pelas 
instituições pesquisadas atendem em parte 
ao que é exigido, entretanto, algumas são 
bastante simplificadas e com baixo grau 
de aprofundamento, prejudicando assim a 
realização de julgamentos pelos usuários. 

LAMEIRA, 
FIGUEIREDO e NESS 
JR., 2005 

Identificar se as companhias 
abertas brasileiras teriam 
conseguido benefícios fiscais ao 
fazer hedge. 

Existe benefício fiscal decorrente de se 
fazer hedge em uma situação de elevada 
volatilidade de variáveis econômicas e 
financeiras, comprovando que, nessas 
situações existe diferença no valor do 
imposto de renda a ser pago pelas 
empresas e que as que optam por políticas 
de hedge podem incorporar esses recursos 
ao valor da empresa em vez de ser pago 
como tributo. 

KIMURA E PERERA, 
2005 

Desenvolvimento de um modelo 
de otimização da gestão de 
riscos, por meio da identificação 
de uma estratégia de hedge que 
maximiza a esperança dos lucros 
das instituições. 

Como resultados da pesquisa se 
destacaram: aumento da esperança dos 
lucros, redução da incerteza em relação 
aos investimentos, maior estabilidade do 
nível ótimo de investimento e de 
endividamento e menor flutuação dos 
resultados da empresa, decorrente da 
redução do nível de risco financeiro. 

Continua... 
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Continua... 
Autores  Objetivo da Pesquisa Resultados das Pesquisas  
GOGOLIS e  
GÖRGIN,  2005 

Investigar as dificuldades 
enfrentadas pelos bancos 
americanos na implantação do 
IAS 39. 

As diferenças entre as normas têm sido 
bem compreendida pelos bancos e que a 
implantação da IAS 39 traz um padrão de 
maior volatilidade nos resultados, em 
função da utilização do método de 
mensuração pelo valor justo. 

BALI, HUME e 
MARTELL, 2006 

Analisar a utilização de 
derivativos de câmbio, taxa de 
juros e risco de mercadorias por 
parte de empresas não 
financeiras. 

Existe pouca relação entre o 
gerenciamento de risco dessas empresas e 
a utilização de derivativos, e os autores 
ressaltam  que este resultado  é 
surpreendente  frente à dimensão do 
mercado de derivativos  e à 
predominância de técnicas alternativas de 
gestão de riscos utilizadas pelas 
organizações. 

ROCHA, 2007 Mostrar as principais 
abordagens, clássicas e 
contemporâneas, a respeito dos 
conceitos de risco e hedge. 

Como resultado o autor desenvolveu uma 
modelagem considerando a construção de 
uma rede binomial, onde  a projeção da 
variável lucro operacional, possibilitou a 
construção de diferentes valores, 
permitindo desta forma uma avaliação do 
risco relativo ao lucro operacional. Uma 
das vantagens deste modelo apontadas na 
pesquisa é de que  além de aceitar valores 
positivos e negativos para a variável  
lucro operacional, é a sua flexibilidade, 
quanto aos dados utilizados, podendo 
utilizar valores de referência ou 
estimados. 

CAPELLETTO, 
OLIVEIRA e 
CARVALHO, 2007 

Enfatizar os procedimentos 
referentes ao reconhecimento, à 
mensuração e à divulgação de 
operações de hedge constantes 
em pronunciamentos 
internacionais e dos Estados 
Unidos, mas ainda não 
contemplados em normas 
brasileiras. 

Aspectos relevantes não foram 
implantados no Brasil, tais como o hedge 

de investimentos no exterior, as 
especificações do hedge para variação de 
moeda estrangeira, existentes no SFAS 
133, e o completo tratamento para 
derivativos embutidos. A pesquisa 
demonstrou também  que as normas 
brasileiras ainda apresentam diferenças 
significativas em relação aos 
pronunciamentos internacionais e não 
prevêem o registro de determinados tipos 
de operações de hedge. 

OLIVEIRA e 
OLIVEIRA, 2007 

Analisar o  efeito do uso de 
mercados futuros e a utilização 
do hedge na administração do 
risco de preço do café. 

A eficiência do hedge e a razão ótima de 
hedge indicam que o mercado futuro é 
extremamente importante para o mercado 
físico, demonstrando que os agentes que 
possuem mais informações de mercado 
podem melhor se proteger contra as 
variações de preços. 

SINGH e UPNEJA, 
2007 

Investigar os fatores 
determinantes para a utilização 
do hedge por empresas   de 
alojamento. 

Os resultados do estudo evidenciaram que 
a maioria das empresas utilizam o hedge 
com derivativos principalmente para 
proteger sua exposição a riscos de taxa de 
juros. Para isso, estas empresas se 
utilizam de contratos de  swaps para 
proteção contra o risco da taxa de juros. 

Continua... 
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Continua... 
Autores  Objetivo da Pesquisa Resultados das Pesquisas  
CUNHA et al, 2007 Analisar  a  evolução  da  

informação  contábil  
concernente  aos  instrumentos 
financeiros derivativos. 

As informações  pouco evoluíram no  
sentido de atenderem as determinações da 
CVM, ressaltando que a principal 
discrepância reside na exposição  dos  
critérios  e  premissas  de  avaliação  a  
valor  de  mercado  dos  instrumentos  
financeiros. 

MURCIA e SANTOS, 
2010 

Analisar a implementação do 
International Financial 

Reporting Standards (IFRS) no 
Brasil, tendo como foco as 
operações com derivativos 
financeiros. 

As novas normas contábeis baseadas no 
IFRS tiveram um impacto positivo na 
divulgação de informações por parte das 
empresas, porém estas empresas ainda 
não divulgam todas as informações 
necessárias. 

Quadro 3 - Pesquisas Anteriores 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Conforme evidencia-se nos resultados das pesquisas apresentadas no Quadro 3,  as 

empresas tem utilizado o hedge com a finalidade de reduzir a exposição a riscos de  mercado, 

principalmente os relacionados a taxas de juros e variação cambial.  No entanto,  observa-se 

que o nível de evidenciação das informações relativas a estas operações   atendia em parte o 

que era exigido pelas normas, desta maneira prejudicando a  análise  detalhada destas 

operações por parte dos usuários. No Brasil com o processo de  harmonização das normas 

brasileiras de contabilidade com as normas internacionais,  todas as operações com 

instrumentos financeiros derivativos devem ser evidenciadas em  notas explicativas às 

demonstrações contábeis , devendo ser divulgadas uma série de  informações  relativas a estas 

operações. Porém o que observa-se em pesquisas recentes  é que o nível de evidenciação 

melhorou, mas ainda não é o ideal, pois as empresas ainda  não estão divulgando todas as 

informações necessárias e exigidas pelas normas. 
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
 

 

Neste capítulo descreve-se o método e os procedimentos adotados para a realização da 

pesquisa. Inicia-se pelo delineamento da pesquisa; na sequência define-se a população e a 

amostra utilizada para a realização deste estudo e explicita-se a coleta e análise dos dados, 

sendo que por fim, evidenciam-se as limitações da pesquisa. 

Para Silveira et al. (2004, p. 42), a pesquisa científica “é a atividade de investigação 

rigorosa que adota um método científico e está voltado para a solução de problemas, 

produzindo um conhecimento novo ou complementar ao estudo de um determinado assunto 

ou tema”. 

De acordo com Cervo e Bervian (2002, p.185), “o método científico é a ferramenta 

colocada à disposição do cientista que, com a pesquisa, pretende penetrar no segredo do seu 

objeto de estudo”. Em seu sentido geral, o método é o ordenamento que se deve aplicar aos 

vários processos que são necessários para alcançar determinado fim estabelecido (RAUPP e 

BEUREN, 2006). 

A escolha metodológica deve levar em consideração as características do fenômeno 

que se busca compreender, o que requer adaptação e desenvolvimento de métodos que vão ao 

encontro da complexidade dos referenciais teóricos utilizados na pesquisa. 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Para Gil (2002, p. 43), “o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla que envolve tanto a diagramação, quanto a previsão de análise e 

interpretação de coleta de dados”. O delineamento, portanto, considera os resultados da 

pesquisa em todos os aspectos, desde a visão teórica até a obtenção das informações reais. 

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, visando analisar os impactos no resultado financeiro oriundos da adoção do 

Pronunciamento Técnico CPC 14 nas operações de hedge accounting, nas empresas de capital 

aberto listadas na Bovespa. 
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Segundo Gil (2002, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Na visão de Cervo e Bervian (2002, p. 66), “a 

pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas Ciências Humanas e Sociais, 

abordando aqueles dados e problemas que merecerem ser estudados e cujo registro não consta 

de documentos”. Para os autores as pesquisa descritiva possibilita correlacionar certos 

acontecimentos, para que no final possa-se diagnosticar com certa precisão fatos não 

evidenciados anteriormente. 

Richardson (1999, p, 39), faz a seguinte descrição de estudos qualitativos: 

 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir 
no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 
indivíduos. 
 

Quanto aos procedimentos de coleta de dados têm-se para este estudo a pesquisa 

documental. Raupp e Beuren (2006, p. 89), ressaltam que a pesquisa documental “baseia-se 

em materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados 

de acordo com os objetivos da pesquisa”. Esta pesquisa é documental porque utilizou-se das 

Demonstrações Financeiras Padronizadas e Notas Explicativas como fontes de dados para 

análise.  

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 

Para Silveira et al.(2004, p. 111), “população é entendida como um conjunto de 

elementos que possui as características desejáveis para o estudo. A amostra é uma parte 

escolhida, segundo critérios de representatividade, na população”. A população, então, 

concentra vários elementos em que cada um deles apresenta características semelhantes. Gil 

(1999, p. 100) cita a amostra como sendo um “subconjunto do universo ou população, por 

meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população”. 

Quando a pesquisa abrange todos os elementos de uma população tem-se um censo, 

sendo que quando isso ocorre não há necessidade de amostra. Elegeu-se como população para 
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esta pesquisa as empresas exportadoras de capital aberto listadas na BMF/BOVESPA, que 

operam com Instrumentos Financeiros e  cujo valor de exportações nos anos de 2007 e 2008 

foi superior a US$ 50 milhões (cinquenta milhões de dólares), somando 26 empresas. Dessa 

forma a população desta pesquisa foi determinada por meio de um censo, pois foi trabalaho 

com a totalidade das empresas que exportaram mais de U$$ 50 milhões nos anos de 2007 e 

2008. Os dados referentes ao valor de exportações, foram obtidos através de informações do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, disponível no site 

http://www.mdic.gov.br.  

O Quadro 4 apresenta as empresas participantes da pesquisa, mencionando  a razão 

social, o nome de pregão e o segmento da bolsa a que pertence. 

Razão Social Nome de Pregão Segmento  

ACOS VILLARES S.A.  ACOS VILL     

ACUCAR GUARANI S.A. GUARANI  NM  

ARACRUZ CELULOSE S.A.  ARACRUZ  N1  

CARAIBA METAIS S.A.  CARAIBA MET     

CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL  IGUACU CAFE     

CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO  PROVIDENCIA NM  

CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS  COTEMINAS     

COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO  COSAN  NM  

EMBRAER-EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA S.A.  EMBRAER  NM  

FRAS-LE S.A.  FRAS-LE  N1  

GRENDENE S.A.  GRENDENE  NM  

JBS S.A. JBS NM  

KEPLER WEBER S.A. KEPLER WEBER    

MARCOPOLO S.A.  MARCOPOLO  N2  

MMX MINERACAO E METALICOS S.A.  MMX MINER  NM  

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS 

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES  RANDON PART  N1  

SADIA S.A.  SADIA S/A N1  

SAO MARTINHO S.A.  SAO MARTINHO  NM  

SCHULZ S.A.  SCHULZ     

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. SUZANO PAPEL  N1  

USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS  USIMINAS  N1  

VALE S.A.  VALE  N1  

VICUNHA TEXTIL S.A.  VICUNHA TEXT     

VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A.  V C P  N1  

WEG S.A.  WEG NM  

Quadro 4 - Empresas componentes da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Optou-se por estes sujeitos de pesquisa pelo motivo de os mesmos estarem expostos a 

volatilidade de mercado em virtude do processo de exportação, como variação cambial e taxa 
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de juros. Outro motivo para a escolha da amostra foi o de que estas empresas exportam para 

países que tem como base para a sua contabilidade o IFRS, e com  a adoção do 

Pronunciamento Técnico CPC 14 em dezembro de 2008, procurou-se identificar o que as 

empresas evidenciaram sobre Instrumentos Financeiros antes e após do CPC 14. 

Após a seleção das maiores empresas exportadoras dos anos de 2007 e 2008 

evidenciadas no Quadro 4, foi realizada a coleta das demonstrações financeiras padronizadas, 

bem como notas explicativas das mesmas. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS  

 

 

Pode-se definir como coleta de dados a “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação 

dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos 

dados previstos” (LAKATOS; MARCONI, 2000, p. 165).  Assim, têm-se como 

procedimentos para este estudo a pesquisa documental. 

A coleta de dados iniciou-se com a busca das demonstrações contábeis das maiores 

empresas exportadoras dos anos de 2005 a 2008 no sítio da BOVESPA 

(www.bovespa.com.br). A coleta de dados se deu por meio de pesquisa documental, com a 

busca das notas explicativas e das demonstrações contábeis divulgadas pelas empresas que 

compõem a amostra, no que se refere aos anos de 2005 a 2008. Após a coleta das 

demonstrações contábeis, especialmente das notas explicativas, realizou-se a análise 

qualitativa dos dados. 

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

  

Segundo Colauto e Beuren (2004, p.136), analisar dados “significa trabalhar com todo 

o material obtido durante o processo de investigação, ou seja, com os relatos de observação, 

as transcrições de entrevistas, as informações dos documentos e outros dados disponíveis”. 

A análise dos dados foi realizada por meio de análise de conteúdo das demonstrações 

financeiras padronizadas coletadas no sítio da BOVESPA. Para os procedimentos de análise 
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adotou-se o que preconiza Bardin (1979), quanto à análise de conteúdo. Bardin (1979, p.30) 

define a análise de conteúdo como: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção variáveis inferidas das mensagens”. 
 

 Colauto e Beuren (2004, p. 137) enfatizam que o objetivo da técnica de análise de 

conteúdo é “estudar as comunicações entre os homens, com maior ênfase no conteúdo das 

mensagens”. A respeito das características do método de análise de conteúdo os mesmos 

autores afirmam que “caracteriza-se como um método de investigação do conteúdo simbólico 

das mensagens”. 

Assim, este estudo seguiu um procedimento de agrupamento de informações em 

categoria e subcategorias, tendo como base os objetivos específicos do estudo, a análise da 

literatura estudada, sendo a interpretação fundamentada nos achados da pesquisa. No Quadro 

5, apresenta-se os objetivos da pesquisa e as categorias e subcategorias de análise.    
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Objetivo Específico Categoria Subcategoria 

A) Verificar se os procedimentos 
referentes ao reconhecimento, à 
mensuração e à divulgação das 
operações de hedge são 
consistentes com os requisitos 
do CPC 14. 
 

Evidenciação de Informações 
Qualitativas sobre Derivativos 

- Política de Utilização do 
derivativos; 
- Objetivos e estratégias de 
gerenciamento de risco; 
- Riscos associados a cada 
estratégia de mercado ; 
- Critérios de avaliação e 
mensuração do valor justo ; 
- Principais transações e 
compromissos futuros. 
 

Evidenciação de Informações 
Quantitativas sobre Derivativos 

- Valores registrados em conta 
de ativo e passivo; 
- Valores agrupados por ativo; 
- Ganhos e perdas por período; 
- Efeitos no resultado das 
operações de hedge e não hedge; 
- Valor e tipo de margem em 
garantia; 
- Efeitos da adoção inicial do 
CPC 14. 

Valores dos Derivativos 
 

-Valor de referência Nocional 
(período atual e período 
anterior); 
- Valor justo (período atual e 
período anterior); 
- Valores a receber ou valores a 
pagar no período. 

Divulgação de Informações 
Sobre a Análise de Sensibilidade 
 

- Identificação dos principais 
riscos; 
- Métodos e premissas 
utilizadas; 
- Definição de cenários; 
-Exposição Líquida do hedge 

accounting. 

 
B) Identificar os efeitos da 
adoção do Pronunciamento 
Técnico CPC 14, nos resultados 
contábeis das maiores empresas 
exportadoras listadas na 
BOVESPA. 

Resultado Financeiro  - Receitas Financeiras; 
- Despesas Financeiras; 
- Lucro Líquido 
- Variações Monetárias Líquidas 
 

C) Identificar as estratégias de 
gerenciamento de riscos 
adotadas nas operações de 
hedge. 

Políticas e Estratégias da Gestão 
de Riscos 

- Políticas de gestão de riscos; 
- Objetivos e estratégias da 
gestão de riscos. 

Quadro 5 - Constructo da análise dos dados  
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O Quadro 5, apresenta os objetivos específicos deste estudo, e como se deu a análise 

da evidenciação de informações relativas à operações com instrumentos financeiros 

derivativos, bem como o impacto destas operações no resultado das empresas que compõem a 

amostra. 
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3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

A limitação apresentada na pesquisa refere-se à falta de dados nas informações 

disponibilizadas pelas empresas. Outra limitação diz respeito aos procedimentos 

metodológicos que observam apenas um número restrito de itens selecionados.  
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4  DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Este capítulo contém a descrição e análise dos dados coletados, sendo que inicialmente 

aborda-se como são evidenciadas e divulgadas as informações qualitativas, quantitativas e a 

análise de sensibilidade do uso de derivativos financeiros.  

 

 

4.1 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO CPC 14 E IN 475/08 

 

 

Esta seção relata a forma como são evidenciadas e divulgadas, em notas explicativas 

às demonstrações contábeis, as informações qualitativas, quantitativas e a análise de 

sensibilidade relativas à utilização de instrumentos financeiros derivativos. Esta análise teve 

como base as informações requeridas pelo item 59 do Pronunciamento Técnico CPC 14 e pela 

Instrução CVM nº 475/08. Utilizou-se, para a análise, o modelo de coleta de dados 

desenvolvido por Murcia e Santos (2010). 

Na Tabela 1 têm-se dados relativos à evidenciação de informações qualitativas e 

quantitativas sobre a utilização de instrumentos financeiros derivativos. 

 

Tabela 1: Evidenciação de informações qualitativas sobre derivativos 
Categoria de Observação: Informações 
Qualitativas 

Ano de 2007 Ano de 2008 
Frequência % Frequência % 

Política de utilização dos derivativos 22 84,62 26 100 
Objetivos e estratégias de gerenciamento de risco 24 92,31 26 100 
Riscos associados a cada estratégia de mercado 23 88,46 24 92,31 
Critérios de avaliação e mensuração do valor justo 16 61,54 26 100 
Principais transações e compromissos futuros 16 61,54 26 100 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A política de utilização de instrumentos financeiros derivativos tem como objetivo 

evidenciar  o “porquê” destas operações. A Tabela 1 demonstra que 84,62% das empresas no 

ano de 2007 divulgavam esta informação em notas explicativas. Em 2008, com a adoção do 

CPC 14 e da IN 475/08, 100% divulgaram a informação. Com base nos dados analisados, 

verificou-se que as empresas utilizaram esses instrumentos para se protegerem, e não com fins 

especulativos. 
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Os objetivos e estratégias de gerenciamento de risco relativos à utilização de 

instrumentos financeiros derivativos tem como finalidade evidenciar “como”  realizar essas 

operações  de modo a reduzir os riscos que a empresa enfrenta. Observa-se que 100% das 

empresas  divulgaram em 2008 os objetivos e estratégias de gerenciamento de risco, enquanto 

que, no ano de 2007, este percentual era de 92,31%.   

De acordo com o CPC 14, as empresas devem divulgar os riscos associados a cada 

estratégia de atuação no mercado, adequação dos controles internos e parâmetros utilizados 

para o gerenciamento desses riscos e os resultados obtidos em relação aos objetivos 

propostos. A Tabela 1 demonstra que 88,46% das empresas divulgava estas informações no 

ano de 2007, observando-se que não houve uma melhora significativa  no ano de 2008 em 

relação a  esta  informação, uma vez que o percentual aumentou apenas 3,85%. Constatou-se, 

também, que grande parte das empresas não informa os resultados obtidos em relação aos 

objetivos propostos para a utilização de instrumentos financeiros derivativos. 

Com a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14, tornou-se obrigatório para as 

empresas a divulgação do valor justo de todos os derivativos contratados, bem como os 

critérios de avaliação e mensuração, métodos e premissas significativas aplicadas na apuração 

do valor justo. Constatou-se um significativo aumento na divulgação destas informações  no 

ano de 2008, onde 100% das empresas divulgaram estas informações, enquanto que  no ano 

de 2007 apenas 61,54% das empresas divulgaram. Cabe ressaltar, porém, que algumas 

empresas divulgam informações muito genéricas quanto dos critérios de avaliação a valor 

justo, o que de certa forma prejudica a análise por parte dos usuários destas demonstrações, 

como é o caso da empresa Caraiba Metais, que informa que “Os instrumentos financeiros 

foram marcados a mercado em 31 de dezembro de 2008 e devidamente registrados em contas 

patrimoniais. A metodologia de marcação a mercado envolve parâmetros totalmente 

verificáveis, extraídos dos mercados futuros da BM&F, London Metal Exchange e Chicago 

Mercantile Exchange”. 

As empresas que operam com instrumentos financeiros derivativos devem evidenciar e 

divulgar as principais transações e compromissos futuros objeto de proteção patrimonial  de 

fluxo de caixa, destacando os prazos para o impacto financeiro previsto (CPC 14). Os dados 

constantes na Tabela 1, demonstram que no ano de 2008, 100% das empresas pesquisadas 

divulgaram estas informações, o que acaba por proporcionar uma maior segurança ao usuários 

em relação aos  fatores que podem vir a afetar o fluxo de caixa da empresa, sendo que no ano 

de 2007, em apenas 61,54% das empresas esta informação estava presente. 
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A Tabela 2 demonstra o nível de evidenciação de informações quantitativas sobre 

derivativos, constantes nas notas explicativas dos anos de 2007 e 2008. 

 

Tabela 2: Evidenciação de informações quantitativas sobre derivativos 
Categoria de Observação: Informações 
Quantitativas 

Ano de 2007 Ano de 2008 
Frequência % Frequência % 

Valores registrados em conta de ativo e  passivo 18 69,23 26 100 
Valores agrupados por ativo 17 65,38 26 100 
Ganhos e perdas por período 15 57,69 25 96,15 
Efeitos no resultado das operações de  hedge e não 
hedge 

0 0 12 46,15 

Valor e tipo da margem em garantia 04 15,38 17 65,38 
Efeitos da adoção inicial do CPC 14 0 0 16 61,54 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Conforme o CPC 14, as empresas a partir do exercício de 2008, estão obrigadas a 

divulgar em notas explicativas as demonstrações contábeis, os valores registrados em contas 

de ativo e passivo segregados, por categoria, risco e estratégia de atuação no mercado, bem 

como aqueles com objetivo de hedge e aqueles com propósito de negociação. Observa-se na 

Tabela 2 que todas as empresas que operaram com instrumentos derivativos no ano de 2008 

divulgaram os valores registrados em contas de ativo e passivo. Em relação a divulgação dos 

instrumentos utilizados com o objetivo de hedge e aqueles com objetivo de negociação, 

grande parte das empresas analisadas não especificaram qual era a finalidade do ativo ou 

passivo, ficando, desta forma uma informação bastante genérica para a análise por parte dos 

usuários. 

Quando da utilização de instrumentos financeiros derivativos, as empresas devem 

divulgar os valores destes agrupados por ativo, indexador de referência, contraparte, local de 

negociação ou registro e faixas de vencimento, destacando os valores de referencia, de custo, 

justo e risco da carteira (CPC 14). Verificou-se que todas as empresas que utilizaram 

instrumentos financeiros derivativos atenderam a legislação no ano de 2008 no que diz 

respeito aos valores agrupados por ativo. 

De acordo com o CPC 14 as empresas devem divulgar os ganhos e perdas apurados no 

período, agrupados pelas principais categorias de riscos assumidos, segregando aqueles 

registrados no resultado e no patrimônio líquido. Conforme dados da Tabela 2, constatou-se 

também que houve uma melhora significativa na divulgação das empresas no ano de 2008, no 

que se refere aos ganhos e perdas apurados com derivativos, sendo que das empresas que 

operaram com derivativos no ano de 2008, apenas uma  não evidenciou os ganhos ou perdas. 
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A partir do exercício de 2008, as empresas têm que divulgar os valores e efeitos no 

resultado do período de operações que deixaram de ser qualificadas para a contabilidade de 

operações de hedge, bem como aqueles montantes transferidos do patrimônio líquido em 

decorrência do reconhecimento contábil das perdas e dos ganhos no item objeto de hedge 

(CPC 14). Observou-se que menos da metade das empresas (46,15%) divulgou o resultado 

das operações de hedge e não hedge no ano e 2008, em relação ao ano de 2007, verifica-se 

que 100% das empresas não evidenciaram o resultado destas operações. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 14, todas as empresas que operam 

com instrumentos financeiros derivativos devem divulgar o valor e o tipo de margens dadas 

em garantia destas operações. Percebe-se na Tabela 2, que apenas 15,38% das empresas 

divulgava estas informações no ano de 2007, sendo que já no ano de 2008 este percentual 

aumentou para 65,38%, frente a obrigatoriedade desta informação. 

Observa-se na Tabela 2, que apenas 61,54% das empresas pesquisadas divulgaram os 

efeitos da adoção inicial do Pronunciamento Técnico CPC 14. Algumas empresas informaram 

em suas notas explicativas que já registravam seus instrumentos financeiros ao seu valor 

justo, sendo que nestes casos não houve alterações nas posições financeiras ou no resultado do 

exercício do ano de 2008. 

Na Tabela 3, apresentam-se as informações quantitativas referentes à divulgação dos 

valores dos derivativos,  previstos na Instrução CVM nº 475 de 17 de Dezembro de 2008. 

 

Tabela 3: Valores dos derivativos 
Valores dos Derivativos Ano de 2007 Ano de 2008 

Frequência % Frequência % 
Valor de referência nocional (período atual) 0 0 22 84,62 
Valor de referência nocional (período anterior) 0 0 19 73,08 
Valor justo (período atual) 0 0 21 80,77 
Valor justo (período anterior) 0 0 19 73,08 
Valores a receber e/ou valores a pagar no período 0 0 19 73,08 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Constata-se na Tabela 3, que no ano de 2007 nenhuma empresa apresentou em suas 

notas explicativas o quadro demonstrativo de análise sensibilidade, devendo-se isso ao fato de 

que estas empresas não eram obrigadas a divulgarem estas informações em suas 

demonstrações financeiras padronizadas. A obrigatoriedade da apresentação do quadro 

demonstrativo de análise de sensibilidade deu-se por meio da Instrução CVM nº 475 de 17 de 

dezembro de 2008, tornando este quadro obrigatório a partir do exercício de 2008 para as 

empresas que operam com instrumentos derivativos. Observa-se que grande parte das 

empresas no ano de 2008 atenderam a Instrução CVM nº 745, divulgando os valores de 



 

 

88

 
 

referencia, valor justo e valores a receber e/ou pagar. Verificou-se, contudo, que algumas 

empresas evidenciaram apenas as informações do período atual, o que de certa forma 

impossibilita a análise destes dados, uma vez que não é possível realizar uma comparação 

com os valores do período anterior. 

Na Tabela 4, apresentam-se as informações relativas à divulgação do demonstrativo de 

análise de sensibilidade dos derivativos previstos na Instrução CVM nº 475 de 17 de 

Dezembro de 2008. 

 

Tabela 4: Divulgação de informações sobre a análise de sensibilidade 
Análise de Sensibilidade Ano de 2007 Ano de 2008 

Frequência % Frequência % 
Identificação dos principais riscos 0 0 24 92,31 
Métodos e premissas utilizadas 0 0 25      96,15 
Definição e impacto do cenário provável 0 0 25 96,15 
Definição e impacto de dois cenários pessimistas 0 0 25 96,15 
Exposição liquida do hedge accounting 0 0 14 53,85 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A Tabela 4 demonstra que nenhuma empresa evidenciou em suas notas explicativas, 

no ano de 2007 o demonstrativo de análise de sensibilidade. Em relação ao exercício de 2008, 

grande parte das empresas pesquisadas evidenciou o demonstrativo, sendo que este fato 

demonstra  o impacto que a Instrução CVM 475 teve nas empresas, pois estas passaram a 

divulgar informações que não evidenciavam nos exercícios anteriores. Em relação ao item 

exposição líquida do hedge accounting, apenas 53,85% das empresas evidenciaram, as demais 

tomaram como base o item 18 do  CPC 13 que menciona: 

 

É permitido à entidade aplicar contabilidade de operações de hedge na data de 

transição, desde que: (i) as condições que permitam a aplicação desse conceito 
sejam atendidas (Pronunciamento Técnico CPC 14 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação e normas internacionais de 
contabilidade); e (ii) a documentação necessária para aplicação do conceito de 
contabilidade de operações de hedge esteja completada até a data-base da primeira 
demonstração contábil anual de acordo com a Lei nº. 11.638/07 e Medida Provisória 
nº 449/08 (referência especial às operações de hedge contidas no Pronunciamento 
Técnico CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis). 

 

Com base neste dispositivo do Pronunciamento Técnico CPC 13, estas empresas 

optaram em utilizar a contabilização das operações de hedge na data de transição. 
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4.2 ANÁLISE DO RESULTADO FINANCEIRO 

 

 

 Esta seção relata o desempenho do resultado financeiro das empresas antes da adoção 

do Pronunciamento Técnico CPC 14 e Instrução CVM nº 475/08 e após a adoção. Esta análise 

teve como base as demonstrações financeiras  dos exercícios de 2005 a 2008, coletadas junto 

ao site da BOVESPA. 

A Tabela 5 apresenta  o resultado financeiro líquido da empresa Aços Villares S/A. 

Tabela 5: Resultado financeiro Aços Villares S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -84.080 -37.470 -63.751 -91.693 

Receitas Financeiras 107.802 50.206 67.677 10.908 

Receita financeira propriamente dita 81.887 58.452 69.615 39.302 

Variação monetária e cambial ativa 25.915 -8.246 -1.938 -28.394 

Despesas Financeiras -191.882 -87.676 -131.428 -102.601 

Despesas financeiras propriamente ditas -104.070 -110.028 -135.969 -124.162 

Variação monetária e cambial passiva -87.812 22.352 4.541 21.561 

Lucro Líquido  391.776 316.100 251.414 219.719 

Resultado Líquido Variações Monetárias -61.897 14.106 2.603 -6.833 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -21,46% -11,85% -25,36% -41,73% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 73,62% -37,65% -4,08% 7,45% 

% variação monetária s/ lucro -15,80% 4,46% 1,04% -3,11% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Verifica-se na Tabela 5 que o resultado financeiro líquido da empresa Aços Villares 

S/A sofreu várias oscilações nos últimos quatro anos. No ano de 2008 a conta variação 

monetária e cambial passiva aumentou 482,86% em relação ao ano de 2007, tendo como 

resultado de variações monetárias um montante de (61.897). Contudo percebe-se que este 

aumento nas despesas financeiras não alterou os indicadores de rentabilidade da empresa, que 

vêm crescendo nos últimos anos. 

A Tabela 6, demonstra  o resultado financeiro liquido da empresa USIMINAS. 
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Tabela 6: Resultado financeiro USIMINAS (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -1.187.901 -6.230 -331.803 -666.197 

Receitas Financeiras 982.306 805.795 552.865 719.123 

Receita financeira propriamente dita 498.474 415.508 278.466 286.353 

Variação monetária e cambial ativa 483.832 390.287 274.399 432.770 

Despesas Financeiras -2.170.207 -812.025 -884.668 -1.385.320 

Despesas financeiras propriamente ditas -594.183 -485.167 -427.428 -495.600 

Variação monetária e cambial passiva -1.576.024 -326.858 -457.240 -889.720 

Lucro Líquido  3.224.433 3.171.895 2.515.461 3.918.429 

Resultado Líquido Variações Monetárias -1.092.192 63.429 -182.841 -456.950 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -36,84% -0,2% -13,19% -17% 
% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro 
Líquido 91,94% -1.018% 55,11% 68,59% 

% variação monetária s/ lucro -33,87% 2% -7,27% -11,66% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

A Tabela 6 demonstra o resultado financeiro líquido da USIMINAS. Segundo a 

empresa, este desempenho decorre basicamente das despesas cambiais de R$ 899 milhões em 

2008 ante a receita cambial de R$ 165,9 milhões em 2007 por sua vez reflexo da 

desvalorização do real em relação ao dólar de 31,9% em 2008 e da valorização do real de 

17,2% no ano anterior. Adicionalmente as despesas de juros de financiamentos tiveram 

elevação de R$ 139 milhões em 2008 por conta do aumento do endividamento e, em 

atendimento à legislação, foram contabilizados os contratos de swap pelo valor de mercado o 

que gerou uma despesa de R$ 94 milhões. 

Conforme pode observar-se nas Tabelas 5 e 6, as empresas Aços Villares e 

USIMINAS, pertencestes ao segmento de siderurgia, tiveram um amento significativo em 

suas despesas financeiras, principalmente na rubrica de variações monetárias e cambiais  

líquidas que na Aços Villares representou -15,80% do lucro líquido em 2008, contra 4,46% 

em 2007. Já na USIMINAS esta rubrica representou -33,87% do lucro líquido, enquanto que 

no ano de 2007 representava 2%. Este fator, segundo as empresas, é devido a variação 

cambial e alterações na legislação contábil. 

A Tabela 7, evidencia o resultado financeiro líquido da empresa Açúcar Guarani S/A. 
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Tabela 7: Resultado financeiro Açúcar Guarani S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -401.501 -33.969 -11.729 -7.328 

Receitas Financeiras 2.438 29.507 38.856 26.350 

Receita financeira propriamente dita 2.438 24.642 37.670 22.078 

Variação monetária e cambial ativa 0 4.865 1.186 4.272 

Despesas Financeiras -403.939 -63.476 -50.585 -33.678 

Despesas financeiras propriamente ditas -125.049 -42.105 -44.880 -26.838 

Variação monetária e cambial passiva -278.890 -21.371 -5.705 -6.840 

Lucro Líquido  -290.984 -62.908 116.821 27.484 

Resultado Líquido Variações Monetárias -278.890 -16.506 -4.519 -2.568 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 137,98% 54% -10,04% -26,66% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 69,46% 48,59% 38,53% 35,04% 

% variação monetária s/ lucro 95,84% 26,24% -3,87% -9,34% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Observa-se na Tabela 7 que as despesas financeiras da empresa sofreram um aumento  

de 1.081% do ano de 2007 para o ano de 2008. Este aumento ocorreu na rubrica variação 

monetária e cambial passiva, devido a  operações envolvendo instrumentos financeiros 

derivativos, principalmente em contratos SWAP e  a termo vinculados  a moeda, somente 

estes contratos representaram 39,54% da rubrica de variação monetária passiva. 

A Tabela 8, demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa Cosan S/A Indústria  

e Comércio. 

Tabela 8: Resultado financeiro Cosan S/A Indústria  e Comércio (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -817.419 284.302 157.967 -245.177 

Receitas Financeiras 751.703 454.178 689.843 417.488 

Receita financeira propriamente dita 97.908 125.225 525.849 68.963 

Variação monetária e cambial ativa 653.795 328.953 163.994 348.525 

Despesas Financeiras -1.569.122 -169.876 -531.876 -662.665 

Despesas financeiras propriamente ditas -356.318 -169.876 -310.314 -266.536 

Variação monetária e cambial passiva -1.212.804 0 -221.562 -396.129 

Lucro Líquido  -473.836 -47.775 357.269 -64.562 

Resultado Líquido Variações Monetárias -559.009 328.953 -57.568 -47.604 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 172,51% -595,09% 44,22% 379,75% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 68,39% 115,71% -36,44% 19,42% 

% variação monetária s/ lucro 117,98% 688,55% -16,11% 73,73% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Observa-se na Tabela 8, que as despesas financeiras da empresa aumentaram em 

823% em relação ao exercício de 2007, sendo que as rubricas que mais cresceram foram a 
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variação cambial passiva que aumentou em 282%, esta variação inclui as perdas cambiais 

sobre ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, e os efeitos dos derivativos que 

teve um aumento de 461%; este aumento se deu em virtude dos resultados realizados com 

operações em mercado futuro, de opções, swaps e NDF. 

A Tabela 9, demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa São Martinho S/A. 

Tabela 9: Resultado financeiro São Martinho S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -172.489 -8.948 -21.028 -14.577 

Receitas Financeiras 97.084 88.051 77.882 22.499 

Receita financeira propriamente dita 52.431 78.677 59.755 7.276 

Variação monetária e cambial ativa 44.653 9.374 18.127 15.223 

Despesas Financeiras -269.573 -96.999 -98.910 -37.076 

Despesas financeiras propriamente ditas -154.748 -88.084 -77.341 -26.658 

Variação monetária e cambial passiva -114.825 -8.915 -21.569 -10.418 

Lucro Líquido  -71.865 -48.794 67.005 20.888 

Resultado Líquido Variações Monetárias -70.172 459 -3.442 4.805 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 240,02% 18,34% -31,38% -69,79% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 40,68% -5,13% 16,37% -32,96% 

% variação monetária s/ lucro 97,64% -0,94% -5,14% 23% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 

 
Conforme dados constantes na Tabela 9, o resultado financeiro  da empresa São 

Martinho S/A no ano de 2008 sofreu variações negativas em relação a 2007, sendo estas 

variações decorrentes de resultado negativo com instrumentos financeiros derivativos (R$ 

47.650) e variação cambial e monetária passiva (R$ 105.910), esta última, segundo a empresa, 

decorre de empréstimo na modalidade de Pré-Pagamento de Exportação contratado pela 

controlada UBV. 

Percebe-se nas Tabelas 7,8 e 9, que as empresas pertencentes aos segmento de açúcar 

e álcool (Açúcar Guarani, Cosan e São Martinho), encerraram o exercício de 2008 com 

resultados negativos. Este prejuízo deve-se, principalmente, ao resultado financeiro negativo, 

que na Açúcar Guarani representou 137,98% do resultado, na Cosan 172,51% e na São 

Martinho 240,02%. Todas as empresas evidenciaram em suas notas explicativas que este 

resultado é decorrente de  perdas com instrumentos financeiros derivativos, cuja legislação foi 

alterada no exercício de 2008. 

A Tabela 10, apresenta  o resultado financeiro líquido da empresa Aracruz Celulose 

S/A. 

 

 



 

 

93

 
 

Tabela 10: Resultado financeiro Aracruz Celulose S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -5.924.596 29.918 -134.250 -49.487 

Receitas Financeiras 412.682 707.911 349.825 235.548 

Receita financeira propriamente dita 118.206 315.464 150.735 185.005 

Variação monetária e cambial ativa 294.476 392.447 199.090 50.543 

Despesas Financeiras -6.337.278 -677.993 -484.075 -285.035 

Despesas financeiras propriamente ditas -432.319 -578.000 -484.075 -285.035 

Variação monetária e cambial passiva -5.904.959 -99.993 0 0 

Lucro Líquido  -4.213.455 1.042.204 1.150.131 1.162.694 

Resultado Líquido Variações Monetárias -5.610.483 292.454 199.090 50.543 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 140,61% 2,87% -11,67% -4,26% 
% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro 
Líquido 94,70% 977,52% -148,30% -102,13% 

% variação monetária s/ lucro 133,16% 28,06% 17,31% 4,35% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

A empresa Aracruz Celulose S/A, encerrou o exercício de 2008 com um resultado 

negativo de R$ 4.213.455, sendo este valor decorrente do resultado de operações com 

instrumentos derivativos financeiros conforme apresenta-se na Tabela 10. Esta perda, segundo 

a empresa, se deu porque “De maio a setembro de 2008, a Aracruz Celulose S.A. (“Aracruz”) 

contratou, com diversos bancos, operações de derivativos, visando proteger seu fluxo de caixa 

oriundo de receitas com exportações. Tendo em vista a crise financeira mundial que se 

instalou em setembro de 2008, a partir da  chamada crise  do “sub prime”, e consequente 

reversão das expectativas com relação à taxa de câmbio, a companhia registrou perdas na 

liquidação das operações anteriormente mencionadas”. 

Apresenta-se na  Tabela 11, o resultado financeiro líquido da empresa Suzano. 

Tabela 11: Resultado financeiro Suzano Papel e Celulose S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -1.573.697 237.232 -52.798 33.410 

Receitas Financeiras 521.960 742.594 262.889 346.634 

Receita financeira propriamente dita 217.081 137.272 124.995 126.075 

Variação monetária e cambial ativa 304.879 605.322 137.894 220.559 

Despesas Financeiras -2.095.657 -505.362 -315.687 -313.224 

Despesas financeiras propriamente ditas -544.062 -357.894 -315.687 -261.366 

Variação monetária e cambial passiva -1.551.595 -147.468 0 -51.858 

Lucro Líquido  -451.308 536.601 443.690 499.649 

Resultado Líquido Variações Monetárias -1.246.716 457.854 137.894 168.701 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 348,7% 44,21% -11,90% 6,69% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 79,22% 193% 261,17% 504,94% 

% variação monetária s/ lucro 276,25% 85,32% 31,08% 33,76% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
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O resultado do exercício de 2008 da empresa Suzano Papel e Celulose sofreu um 

impacto significativo em função do aumento das despesas financeiras, o que acabou por 

prejudicar a sua rentabilidade neste exercício. As contas que mais impactaram este resultado 

foram as variações monetárias e cambiais líquidas que tiveram um aumento de R$ 439.000 

em relação ao exercício de 2007, isto segundo a empresa em virtude da desvalorização do 

Real frente ao Dólar. Outra conta que impactou foram as perdas com derivativos financeiros 

que aumentaram 780% em relação ao ano anterior, totalizando uma perda de R$ 421.645. 

Evidencia-se na Tabela 12, o resultado financeiro líquido da empresa Votorantim S/A. 

Tabela 12: Resultado financeiro Votorantim (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -2.224.672 524.327 3.367 -86.223 

Receitas Financeiras 1.474.348 1.806.638 678.062 277.972 

Receita financeira propriamente dita 180.290 466.021 390.156 72.755 

Variações monetárias e cambiais ativas 1.294.058 1.340.617 287.906 205.217 

Despesas Financeiras -3.699.020 -1.282.311 -674.695 -364.195 

Despesas financeiras propriamente ditas -1.042.995 -361.425 -431.106 -485.731 

Variações monetárias e cambiais passivas -2.656.025 -920.886 -243.589 121.536 

Lucro Líquido  -1.310.347 836.878 655.842 549.131 

Resultado Líquido Variações Monetárias -1.361.967 419.731 44.317 83.681 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 169,78% 62,65% 0,51% -15,70% 
% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro 
Líquido 61,22% 80,05% 1.316% 97,05% 

% variação monetária s/ lucro 103,94% 50,15% 6,76% 15,24% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Conforme observa-se na Tabela 12, o resultado financeiro representou uma despesa 

financeira  líquida de R$ 2.224 milhões em 2008, contra receita de R$ 524 milhões em 2007. 

Essa variação relevante do resultado financeiro foi consequência, principalmente, do efeito 

negativo da desvalorização de 46% do Real frente ao dólar, iniciada a partir do terceiro 

trimestre de 2008, impactando os empréstimos em moeda estrangeira. 

As Tabelas 10, 11 e 12, demonstram o resultado financeiro das empresas do segmento 

de papel e celulose. Observa-se que estas empresas até o ano de 2007 apresentavam um 

resultado positivo no encerramento do exercício, situação esta que se inverteu no ano de 2008, 

onde todas as empresas participantes da pesquisa apresentaram um resultado negativo no 

encerramento do exercício. Pode constatar-se também que este resultado é oriundo, 

principalmente, das variações monetárias e cambiais passivas que na Aracruz representou 

133,16% do resultado líquido da empresa, na Suzano 276,25% e na Votorantim 103,94%. 

Ambas as empresas destacam em suas notas explicativas que este resultado é decorrente da 

desvalorização do real frente ao dólar. 
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A Tabela 13,  apresenta  o resultado financeiro líquido da empresa Caraiba Metais  

S/A. 

Tabela 13: Resultado financeiro Caraiba Metais S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido 38.808 16.272 -81.410 -55.663 

Receitas Financeiras 179.375 124.339 43.282 55.945 

Receita financeira propriamente dita 39.363 21.009 17.859 13.625 

Variação monetária e cambial ativa 140.012 103.330 25.423 42.320 

Despesas Financeiras -140.567 -108.067 -124.692 -111.608 

Despesas financeiras propriamente ditas -74.704 -94..561 -106.933 -94.350 

Variação monetária e cambial passiva -65.863 -13.416 -17.759 -17.258 

Lucro Líquido  12.114 14.912 363.159 23.773 

Resultado Líquido Variações Monetárias 74.149 89.914 7.664 25.062 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 320,36% 109,12% -22,42% -234,14% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 191,07% 552,57% -9,41% -45,02% 

% variação monetária s/ lucro 612,09% 602,96% 2,11% 105,42% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Conforme verifica-se na Tabela 13, a empresa Caraiba Metais apresentou no exercício 

de 2008 um resultado financeiro líquido positivo. Das despesas financeiras apenas R$ 20.724,  

são perdas decorrentes de instrumentos financeiros derivativos. O que chama a atenção é um 

aumento no resultado da variação cambial ativa que representa 68,82% das receitas 

financeiras. 

Evidencia-se na Tabela 14, o resultado financeiro líquido da empresa MMX 

Mineração e Metálicos S/A. 

Tabela 14: Resultado financeiro MMX Mineração e Metálicos S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -790.037 78.346 -20.903 36 

Receitas Financeiras 121.233 127.112 58.842 36 

Receita financeira propriamente dita 121.233 127.112 58.842 0 

Variação Cambial 0 0 0 0 

Despesas Financeiras -911.270 -48.766 -79.745 0 

Despesas financeiras propriamente ditas -608.178 -79.777 -81.493 0 

Variação Cambial -303.092 31.011 1.748 0 

Lucro Líquido  -848.024 765.603 -92.056 -2.322 

Resultado Líquido Variações Monetárias -303.092 31.011 1.748 0 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 93,16% 10,23% 22,71% - 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 38,36% 39,58% -8,36% - 

% variação monetária s/ lucro 35,74% 4,05% 1,90% - 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
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Observa-se na Tabela 14, que o resultado financeiro líquido da empresa sofreu uma 

grande redução, encerrando o exercício com o resultado negativo de R$ 790.037. Em grande 

parte este resultado se deve ao ajuste a valor presente realizado pela empresa no valor de R$ 

18.625 e as operações a termo de moeda, onde a empresa  e suas controladas apresentaram ao 

longo do ano de 2008 resultados positivos realizados de R$26.557. Em 31 de dezembro de 

2008, em virtude da desvalorização do real ante o dólar, a Companhia e suas controladas 

obtiveram um prejuízo não realizado marcado a mercado no montante de R$425.190 que foi 

registrado como perda e levado a resultado do período, sendo R$77.416 pela controlada 

MMX Corumbá, R$280.518 pela MMX Metálicos Corumbá e R$67.256 pela MMX Sudeste.  

Apresenta-se na  Tabela 15, o resultado financeiro líquido da empresa Cia Vale  S/A. 

Tabela 15: Resultado financeiro Vale (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -3.837.534 277.479 -1.745.249 -1.276.000 

Receitas Financeiras 

Receita financeira propriamente dita 1.221.000 4.507.867 864.391 -312.386 

Variação monetária e cambial ativa 

Despesas Financeiras 

Despesas financeiras propriamente ditas -5.058.534 -4.230.388 -2.609.640 -963.614 

Variação monetária e cambial passiva 

Lucro Líquido  21.279.629 20.005.562 13.431.005 10.442.986 

Resultado Líquido Variações Monetárias -1.602 960 701 34.385 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -18,03% 1,39% -12,99 -12,22% 
% Variações monetárias líquidas s/ Res. 
Financeiro Líquido 0,04% 0,35% -0,04% -2,69% 

% variação monetária s/ lucro -0,01% 0,005% 0,01% 0,33% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Conforme verifica-se na Tabela 15, o resultado financeiro da Vale sofreu uma redução 

significativa de 2007 para 2008, sendo que esta queda justifica-se pelo aumento de perdas 

com instrumentos financeiros derivativos ocorrido no ano de 2008, onde a empresa 

contabilizou como despesa com operações de derivativos o valor de R$ 1.817, contra uma 

receita de R$ 1.853 registrado no exercício de 2007. 

Nas Tabelas 13, 14 e 15, que demonstram o resultado financeiro das empresas 

pertencentes ao segmento de minerais metálicos (Caraiba Metais, MMX Mineração e Vale), é 

possível perceber o aumento do percentual do resultado financeiro líquido sobre o lucro 

líquido dessas empresas, que na Caraiba Metais representou 320,36%, na MMX 93,16% e na 

Vale -18,03%. Desta forma pode-se dizer que o resultado líquido das duas primeiras empresas 

é decorrente do resultado financeiro no exercício de 2008. 
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A Tabela 16 evidencia  o resultado financeiro líquido da empresa Cia Iguaçú de Café 

Solúvel. 

Tabela 16: Resultado financeiro Cia. Iguaçu de Café Solúvel (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -33.817 31.216 6.981 6.420 

Receitas Financeiras 79.798 63.477 48.645 39.127 

Receita financeira propriamente dita 6.768 9.342 5.748 3.777 

Variações Cambiais Monetárias 73.030 54.135 42.897 35.350 

Despesas Financeiras -113.615 -32.261 -41.664 -32.707 

Despesas financeiras propriamente ditas -20.199 -16.779 -16.076 -12.065 

Variações Cambiais Monetárias -93.416 -15.482 -25.588 -20.642 

Lucro Líquido  7.477 26.328 15.695 2.047 

Resultado Líquido Variações Monetárias -20.386 38.653 17.309 14.708 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 452,28% 118,57% 44,48% 313,63% 
% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro 
Líquido 60,28% 123,82% 247,94% 229,10% 

% variação monetária s/ lucro -272,65% 146,81% 110,28% 718,51% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Observa-se na Tabela 16, que nos anos de 2005, 2006 e 2007 a empresa apresentava 

um resultado financeiro líquido positivo, já no ano de 2008 o resultado financeiro líquido 

negativo foi de R$ 33.817,00.  Este resultado se deve a um aumento nas variações cambiais 

monetárias de aproximadamente 503% em relação ao ano de 2007, o que acabou afetando de 

certa forma a rentabilidade da empresa. 

A Tabela 17 demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa Cia Providencia 

Indústria e Comércio. 

Tabela 17: Resultado financeiro Cia. Providencia Ind. e Comércio (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -46.576 -29.626 23.982 5.723 

Receitas Financeiras 99.672 40.663 43.789 23.767 

Receita financeira propriamente dita 30.689 15.845 27.096 6.386 

Variação monetária e cambial ativa 68.983 24.818 16.693 17.381 

Despesas Financeiras -146.248 -70.289 -19.807 -18.044 

Despesas financeiras propriamente ditas -50.826 -51.528 -8.197 -2.857 

Variação monetária e cambial passiva -95.422 -18.761 -11.610 -15.187 

Lucro Líquido  40.282 5.181 94.205 103.675 

Resultado Líquido Variações Monetárias -26.439 6.057 5.083 2.194 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -115,62% -571,82% 25,46% 5,52% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 56,77% 20,44% 21,20% 38,34% 

% variação monetária s/ lucro -65,63% 116,91% 5,4% 2,12% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
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Verifica-se na Tabela 17 que houve um acréscimo nas despesas financeiras do 

exercício de 2008 em relação aos anteriores, segundo dados da empresa este acréscimo nas 

despesas financeiras, refere-se a variação cambial sobre o endividamento em moeda 

estrangeira, contraídos para o financiamento das máquinas de fabricação de tecido. 

Apresenta-se na Tabela 18 o resultado financeiro líquido da empresa Cia Tecidos 

Norte de Minas – COTEMINAS 

Tabela 18: Resultado financeiro COTEMINAS (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -178.717 -42.979 -80.969 -42.174 

Receitas Financeiras 67.934 88.439 80.477 36.184 

Receita financeira propriamente dita 67.934 57.220 80.477 36.184 

Variação monetária e cambial ativa 0 31.219 0 0 

Despesas Financeiras -246.651 -131.418 -161.446 78.358 

Despesas financeiras propriamente ditas -105.497 -131.418 -123.176 -75.343 

Variação monetária e cambial passiva -141.154 0 -38.270 -3.015 

Lucro Líquido  13.624 -185.006 47.685 101.915 

Resultado Líquido Variações Monetárias -141.154 31.219 -38.270 -3.015 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -1.311% 23,23% -169,8% 41,38% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 78,98% 72,64% 47,27% 7,15% 

% variação monetária s/ lucro -1.036% 16,87% -80,26% -2,96% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

A Tabela 18 demonstra um aumento nas despesas financeiras de 2008 em relação a 

2007 de aproximadamente 146%. Uma rubrica que chama a atenção nas despesas financeiras 

é a de Variações cambiais líquidas, que o ano de 2007 era de 31.219 e no ano de 2008 passou 

para (141.154), sendo que deste valor R$ 68.241 são perdas com instrumentos financeiros 

derivativos, sendo que apesar do aumento negativo do resultado financeiro líquido a empresa  

teve um crescimento no resultado em relação ao ano anterior. 

A Tabela 19 demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa Vicunha Têxtil. 
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Tabela 19: Resultado financeiro Vicunha Têxtil S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -215.629 -80.022 -304.535 -181.453 

Receitas Financeiras 102.689 38.903 70.002 71.239 

Receita financeira propriamente dita 38.806 1.686 52.287 66.257 

Variação monetária e cambial ativa 63.883 37.217 17.715 4.982 

Despesas Financeiras -318.318 -118.925 -374.537 -252.692 

Despesas financeiras propriamente ditas -254.743 73.272 -374.537 -252.692 

Variação monetária e cambial passiva -63.575 -45.653 0 0 

Lucro Líquido  -194.791 38 -399.107 -97.147 

Resultado Líquido Variações Monetárias 308 -4.218 17.715 4.982 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 110,7% -210.548% 76,30% 186,78% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 0,14% 5,27% 5,82% 2,75% 

% variação monetária s/ lucro -0,16% -11.100% 4,44% 5,13% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

A Tabela 19 demonstra o resultado líquido da Vicunha Têxtil, sendo que este 

resultado, segundo a empresa, deriva de operações financeiras,  em decorrência da alta na 

cotação da moeda norte-americana, em razão da crise financeira mundial, causando um 

impacto negativo no resultado financeiro da empresa de R$ 145.793 somente em contratos de 

Swaps e Hedge. 

As Tabelas 18 e 19, evidenciam o resultado financeiro das empresas COTEMINAS e 

Vicunha Têxtil, ambas pertencentes ao segmento de fios e tecidos da BOVESPA. Observa-se 

que o resultado destas empresas no ano de 2008 foram afetados significativamente pelo 

resultado financeiro negativo, que na COTEMINAS representou -1.311% e na Vicunha Têxtil 

110,7% do resultado líquido do exercício. Ambas as empresas atribuem este resultado a 

perdas com instrumentos financeiros derivativos decorrentes da desvalorização do real frente 

ao dólar. 

Apresenta-se na  Tabela 20, o resultado financeiro líquido da empresa EMBRAER – 

Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A. 
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Tabela 20: Resultado financeiro EMBRAER (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -229.317 249.903 -101.982 -333.112 

Receitas Financeiras -116.734 1.058.757 794.036 -134.941 

Receita financeira propriamente dita 189.033 445.388 601.408 486.839 

Variações Monet/Camb s/contas do Ativo -305.767 613.369 192.628 -621.780 

Despesas Financeiras -112.583 -808.854 -896.018 -198.171 

Despesas financeiras propriamente ditas -229.520 -209.969 -382.581 -419.328 

Juros sobre Capital Próprio 0 0 -292.211 -444.745 

Variações Monet/Camb.s/contas do Passivo 116.937 -598.885 -221.226 665.902 

Lucro Líquido  428.750 1.185.179 621.727 708.935 

Resultado Líquido Variações Monetárias -188.830 14.484 -28.598 44.122 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -53,49% 21,09% -16,40% -46,99% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 82,34% 5,8% 28,04% -13,25% 

% variação monetária s/ lucro -44,04% 1,22% -4,6% 6,22% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Conforme demonstra a Tabela 20, o resultado financeiro líquido da EMBRAER 

diminuiu em 2008, fechando o exercício com saldo negativo, devendo-se isto ao fato de que a 

empresa registrou uma perda nas operações com derivativos de R$ 333.388, e uma perda de 

R$ 205.201 na reavaliação a valor justo de aplicações financeiras, o que contribuiu para que o 

lucro líquido da empresa sofresse uma redução de aproximadamente 62% em relação ao ano 

de 2007. 

A Tabela 21, evidencia  o resultado financeiro líquido da empresa Fras-Le S/A. 

Tabela 21: Resultado financeiro Fras-Le S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -12.930 1.234 1.071 229 

Receitas Financeiras 63.399 29.384 35.797 37.290 

Receita financeira propriamente dita 26.908 7.819 6.555 5.294 

Variação monetária e cambial ativa 36.491 21.565 29.242 31.996 

Despesas Financeiras -76.329 -28.150 -34.726 -37.061 

Despesas financeiras propriamente ditas -16.803 -13.391 -10.849 -9.424 

Variação monetária e cambial passiva -59.526 -14.759 -23.877 -27.637 

Lucro Líquido  25.522 41.006 40.782 33.342 

Resultado Líquido Variações Monetárias -23.035 6.806 5.365 4.359 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -50,66% 3,01% 2,63% 0,6% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 178,15% 551,54% 500% 1.903% 

% variação monetária s/ lucro -90,26% 16,60% 13,16% 13,07% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Observa-se na Tabela 21, que as despesas financeiras da empresa Fras-Le S/A 

aumentaram em 171% de 2007 para 2008, este aumento justifica-se pelo reconhecimento em 

contas de resultado de R$ 22.224 em perdas com operações de derivativos e R$ 37.302 com 
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perdas decorrentes de variação cambial, o que de certa forma impactou no resultado da 

empresa diminuindo seu índice de rentabilidade em torno de 40%. 

A Tabela 22, demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa Marcopolo S/A. 

Tabela 22: Resultado financeiro Marcopolo S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -38.862 66.704 34.831 37.074 

Receitas Financeiras 171.022 198.771 182.468 167.807 

Receita financeira propriamente dita 121.231 92.713 53.711 77.458 

Variação monetária e cambial ativa 49.791 106.058 128.757 90.349 

Despesas Financeiras -209.884 -132.067 -147.637 -130.733 

Despesas financeiras propriamente ditas -100.803 -73.941 -59.087 -70.358 

Variação monetária e cambial passiva -109.081 -58.126 -88.550 -59.775 

Lucro Líquido  134.446 146.525 118.530 82.401 

Resultado Líquido Variações Monetárias -59.290 47.932 40.207 30.574 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -28,91% 45,52% 29,39% 44,99% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 152,57% 71,86% 115,43 82,47% 

% variação monetária s/ lucro -44,10% 32,71% 33,92% 37,10% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Conforme dados apresentados na Tabela 22, observa-se uma redução significativa no 

resultado financeiro líquido da empresa Marcopolo, que nos exercícios anteriores vinha 

apresentando resultados financeiros positivos. Já no ano de 2008 apresentou um resultado 

negativo de R$ 38.862, valor este decorrente do aumento de perdas com variações cambiais 

que variou 87% de 2007 para 2008, e também do aumento de juros pagos sobre 

financiamentos e empréstimos bancários. Estas perdas não comprometeram o resultado da 

empresa, que manteve seu índice de rentabilidade. 

Evidencia-se na Tabela 23, o resultado financeiro líquido da empresa Randon S/A.  

Tabela 23: Resultado financeiro Randon S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -35.399 571 3.280 -2.782 

Receitas Financeiras 218.033 101.380 110.915 102.006 

Receita financeira propriamente dita 89.305 40.573 36.768 23.577 

Variação monetária e cambial ativa 128.728 60.807 74.147 78.429 

Despesas Financeiras -253.432 -100.809 -107.635 -104.788 

Despesas financeiras propriamente ditas -71.711 -50.195 -39.782 -35.438 

Variação monetária e cambial passiva -181.721 -50.614 -67.853 -69.350 

Lucro Líquido  231.111 173.359 133.383 118.488 

Resultado Líquido Variações Monetárias -52.993 10.193 6.294 9.079 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -15,32% 0,3% 2,46% -2,35% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 149,70% 1.785% 191,89% 326,35% 

% variação monetária s/ lucro -22,93% 5,88% 4,72% 7,66% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
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Verifica-se na Tabela 23, que o resultado financeiro líquido da empresa Randon S/A, 

teve uma redução significativa no ano de 2008 em relação a 2007. Esta redução justifica-se 

pelo aumento de perdas com variação cambial em torno de 700%, e perdas com instrumentos 

financeiros derivativos que totalizaram R$ 44.777 no ano de 2008 contra R$ 778 em 2007. 

Apesar desta redução no resultado financeiro a empresa melhorou o seu índice de 

rentabilidade, encerrando o exercício de 2008 com um lucro líquido superior ao de 2007. 

Evidenciou-se nas Tabelas 21, 22 e 23, o resultado financeiro das empresa Fras-Le, 

Marcopolo e Randon, empresas pertencentes ao segmento de material rodoviário. Verifica-se 

que até o exercício de 2007 as três empresas apresentavam um resultado financeiro líquido, 

porém no exercício de 2008 esta situação se inverteu, todas apresentaram um resultado 

financeiro líquido negativo, decorrente na sua maior parte das variações monetárias e 

cambiais líquidas negativas, que na Fras-Le representou 178,15% do resultado financeiro 

líquido, na Marcopolo 152,57% e na Randon 149,70%. Todas as empresas atribuem este 

resultado a variações cambiais que ocorreram durante o exercício de 2008. 

A Tabela 24, demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa Grendene S/A. 

Tabela 24: Resultado financeiro Grendene (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido 9.490 25.260 22.517 -156 

Receitas Financeiras 221.701 167.527 145.489 112.096 

Receita financeira propriamente dita 130.266 124.655 94.258 72.286 

Variação monetária e cambial ativa 91.435 42.872 51.231 39.810 

Despesas Financeiras -212.211 -142.267 -122.972 -112.252 

Despesas financeiras propriamente ditas -110.893 -109.038 -81.095 -71.831 

Variação monetária e cambial passiva -101.318 -33.229 -41.877 -40.421 

Lucro Líquido  243.162 265.369 134.983 85.401 

Resultado Líquido Variações Monetárias -9.883 9.643 9.354 -611 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 3,90% 9,52% 16,68% -0,18% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido -104,14% 38,17% 41,54% 391,67% 

% variação monetária s/ lucro -4,06% 3,63% 6,93% 0,72% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Conforme verifica-se na Tabela 24, o resultado financeiro da Grendene sofreu uma 

redução de 62% de 2007 para 2008, esta queda justifica-se pelo aumento de perdas com 

operações de hedge ocorrido no ano de 2008, onde a empresa contabilizou como despesa com 

operações de hedge o valor de R$ 68.228, contra R$ 5.658 registrado no exercício de 2007. 

Evidencia-se na Tabela 25, o resultado financeiro líquido da empresa JBS S/A. 
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Tabela 25: Resultado financeiro JBS S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -612.176 -403.113 -247.145 -254.531 

Receitas Financeiras 

Receita financeira propriamente dita 1.103.778 99.608 657.676 360.184 

Variação monetária e cambial ativa 

Despesas Financeiras 

Despesas financeiras propriamente ditas -1.715.954 -502.721 -904.821 -614.715 

Variação monetária e cambial passiva 

Lucro Líquido  25.939 -165.032 158.878 84.266 

Resultado Líquido Variações Monetárias -253.978 -166.172 -166.257 -91.842 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -2.360% 244,26% -155,56% -302,06% 
% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro 
Líquido 41,49% 41,22% 67,27% 36,08% 

% variação monetária s/ lucro -979,14% 100,69% -104,64% -108,99% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Observa-se na Tabela 25, que as despesas financeiras da empresa JBS aumentaram 

241% do exercício de 2007 para 2008, este aumento se deve em grande parte pelo aumento 

das despesas financeiras de variação monetária e também aos juros passivos. A empresa 

menciona em suas notas explicativas que o resultado financeiro findo em 31 de dezembro de 

2008 está afetado negativamente, de forma significativa, pela variação cambial dos 

investimentos permanentes em moeda estrangeira. 

Apresenta-se na  Tabela 26, o resultado financeiro líquido da empresa Sadia S/A. 

Tabela 26: Resultado financeiro Sadia S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -3.892.336 132.042 76.681 83.574 

Receitas Financeiras 828.825 165.846 266.863 208.766 

Receita financeira propriamente dita 167.741 165.846 261.323 95.599 

Variação monetária e cambial ativa 661.084 0 5.540 113.167 

Despesas Financeiras -4.721.161 -33.804 -190.182 -125.192 

Despesas financeiras propriamente ditas -906.436 -33.804 -177.603 -104.813 

Variação monetária e cambial passiva -3.814.725 0 -12.579 -20.379 

Lucro Líquido  -2.484.834 768.348 376.588 657.339 

Resultado Líquido Variações Monetárias -3.153.641 0 7.039 92.788 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 156,64% 17,19% 20,36% 12,71% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 81,02% - 9,18% 111,02% 

% variação monetária s/ lucro 126,92% - 1,87% 14,12% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Observa-se na Tabela 26, que o resultado financeiro líquido da Sadia sofreu um grande 

impacto negativo no ano de 2008. Este impacto é oriundo de  resultados com instrumentos 

derivativos de câmbio e swap, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, gerou uma 
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perda de R$2.365.813 (ganho de R$191.622 no exercício de 2007), sendo uma perda líquida 

no montante de R$2.551.255 contabilizada como resultado financeiro nas rubricas de 

resultado com instrumentos derivativos (perda de R$14.977 no exercício de 2007) e um ganho 

no montante de R$185.442 como resultado operacional na rubrica de receita operacional bruta 

(ganho de R$206.599 no mesmo exercício de 2007).  

As Tabelas 24, 25 e 26, apresentam o resultado financeiro das empresas pesquisadas 

que pertencem ao segmento de carnes e derivados. Observa-se que o resultado destas 

empresas no ano de 2008 foi afetado significativamente pelas variações monetárias e cambiais 

líquidas negativa que as empresas apresentaram, na JBS estas variações representaram -

979,14% do resultado líquido e na Sadia 126,92%. As empresas atribuem este resultado a 

variação cambial e a perda com derivativos. 

Apresenta-se na  Tabela 27, o resultado financeiro líquido da empresa Kepler Weber 

S/A. 

Tabela 27: Resultado financeiro Kepler Weber S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -34.046 -49.353 -86.278 -41.015 

Receitas Financeiras 24.456 9.78 4 12.165 8.377 

Receita financeira propriamente dita 9.681 9.471 11.483 7.488 

Variação monetária e cambial ativa 14.775 313 682 889 

Despesas Financeiras -58.502 -59.137 -98.443 -49.392 

Despesas financeiras propriamente ditas -23.985 -58.455 -95.974 -45.673 

Variação monetária e cambial passiva -34.517 -682 -2.469 -3.719 

Lucro Líquido  -3.312 -9.403 -249.962 42.355 

Resultado Líquido Variações Monetárias -19.742 -369 -1.787 -2.830 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 1.027% 524,86% 34,52% -96,84% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 57,99% 0,7% 2,07% 6,90% 

% variação monetária s/ lucro 596,07% 3,92% 0,71% -6,68% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Verifica-se na Tabela 27, que a empresa melhorou seu resultado financeiro líquido em 

relação ao exercício de 2007, este fato deve-se a redução de despesas referentes a encargos 

financeiros sobre empréstimos e financiamentos em 70%, em relação ao resultado com 

instrumentos financeiros derivativos a empresa registrou uma perda de R$ 25.029, fator este 

que não influenciou, significativamente, no resultado da empresa. 

A Tabela 28, demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa Petróleo Brasileiro 

S/A - Petrobras. 
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Tabela 28: Resultado financeiro Petrobras (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -698.706 -874.343 -1.341.554 -3.213.363 

Receitas Financeiras 

Receita financeira propriamente dita 3.494.429 2.417.659 2.378.793 1.351.410 

Variação monetária e cambial ativa 

Despesas Financeiras 

Despesas financeiras propriamente ditas -4.193.135 -3.292.002 -3.720.347 -4.564.773 

Variação monetária e cambial passiva 

Lucro Líquido  32.987.792 21.511.789 25.918.920 23.724.723 

Resultado Líquido Variações Monetárias -768.987 -473.765 -9.359 -370.536 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -2,12% -4,06% -5,18% -13,54% 
% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro 
Líquido 110,06% 54,19% 0,70% 11,53% 

% variação monetária s/ lucro -2,33% -2,20% -0,04% -1,56% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Constata-se na Tabela 28, que  a empresa Petrobras ao longo dos anos vem 

melhorando seu resultado financeiro líquido, sendo que do total das despesas financeiras 

apenas R$ 205.341 referem-se a perda com instrumentos financeiros derivativos, sendo que 

deste valor R$ 146.703 são oriundos da avaliação a valor justo de contratos de derivativos em 

moeda estrangeira. 

Evidencia-se na Tabela 29, o resultado financeiro líquido da empresa Schulz S/A. 

Tabela 29: Resultado financeiro Schulz S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -97.981 -11.532 -15.718 -13.167 

Receitas Financeiras 51.293 30.053 16.872 14.008 

Receita financeira propriamente dita 626 651 1.135 132 

Variação monetária e cambial ativa 50.667 29.402 15.737 13.876 

Despesas Financeiras -149.274 -41.585 -32.590 -27.175 

Despesas financeiras propriamente ditas -17.194 -21.085 -11.278 -10.638 

Variação monetária e cambial passiva -132.080 -20.500 -21.312 -16.537 

Lucro Líquido  -13.081 28.557 10.616 11.222 

Resultado Líquido Variações Monetárias -81.413 8.902 -5.575 -2.661 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido 749,03% -40,38% 148,06% 117,33% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 83,09% -77,19% 35,47% 20,21% 

% variação monetária s/ lucro 622,38% 31,17% -52,52% -23,71% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Segundo dados da empresa a forte desvalorização do Real frente ao Dólar norte   

americano ocasionada pela crise financeira internacional, contribuiu de forma significativa 

para a piora do resultado financeiro, conforme observa-se na Tabela 29, haja vista, o efeito 
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negativo da desvalorização cambial sobre as operações de empréstimos, financiamentos e 

derivativos em moeda estrangeira. 

A Tabela 30, demonstra  o resultado financeiro líquido da empresa WEG S/A. 

Tabela 30: Resultado financeiro WEG S/A (milhares de reais) 
  2008 2007 2006 2005 

Resultado Financeiro Líquido -155.599 34.779 89.160 77.422 

Receitas Financeiras 

Receita financeira propriamente dita 464.131 345.469 323.582 274.717 

Variação monetária e cambial ativa 

Despesas Financeiras 

Despesas financeiras propriamente ditas -619.730 -310.690 -234.422 -197.295 

Variação monetária e cambial passiva 

Lucro Líquido  560.401 574.984 502.831 374.812 

Resultado Líquido Variações Monetárias -80.651 33.045 47.931 23.209 

% Resultado Financeiro Líquido s/ Lucro Líquido -27,77% 6,05% 17,73% 20,66% 

% Variações monetárias líquidas s/ Res. Financeiro Líquido 51,83% 95,01% 53,76% 29,98% 

% variação monetária s/ lucro -14,39% 5,75% 9,53% 6,19% 
Fonte: Demonstrações Contábeis (2005, 2006, 2007, 2008). 
 

Conforme observa-se na Tabela 30, ocorreram no ano de 2008 elevações nas receitas e 

despesas financeiras da empresa. Estas elevações das receitas e despesas financeiras são 

decorrentes da expressiva desvalorização do Real a partir de setembro. Os efeitos desta 

desvalorização sobre o endividamento em moeda estrangeira são imediatos, enquanto os 

efeitos positivos, de elevação das receitas de vendas ao mercado externo, são realizados ao 

longo do tempo.  

As Tabelas 29 e 30 demonstram os resultados financeiros das empresas Schulz S/A e 

WEG S/A, que pertencem ao segmento de motores da BOVESPA. Constata-se que no 

exercício de 2008 as variações monetárias líquidas tiveram um impacto significativo sobre o 

resultado financeiro destas empresas, pois se comparado com exercícios anteriores podemos 

observar que estas empresas vinham apresentando um resultado positivo com variações 

monetárias. Já no ano de 2008 apresentou-se um resultado de variações monetárias líquidas 

negativo. Segundo informações divulgadas pelas empresas, este resultado se deve  à crise no 

mercado brasileiro e a operações com instrumentos financeiros derivativos. 

A Tabela 31 apresenta de forma consolidada o percentual do resultado financeiro 

líquido sobre o lucro líquido dos exercícios de 2005 a 2008 das empresas analisadas, sendo 

que os dados foram ordenados em ordem decrescente de médias. 
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Tabela 31: Percentual do resultado financeiro líquido sobre lucro líquido 
 Empresas 2008 2007 2006 2005 Média Desvio-padrão 

Schulz S/A 749,03% -40,38% 148,06% 117,33% 243,51% 346,98% 

Cia. Iguaçu de Café  452,28% 118,57% 44,48% 313,63% 232,24% 185,49% 

Suzano Papel e Cel. 348,70% 44,21% -11,90% 6,69% 96,93% 169,46% 

Votorantim 169,78% 62,65% 0,51% -15,70% 54,31% 84,06% 

Sadia S/A 156,64% 17,19% 20,36% 12,71% 51,73% 70,01% 

Caraiba Metais S/A 320,36% 109,12% -22,42% -234,14% 43,23% 232,66% 

MMX Mineração  93,16% 10,23% 22,71% - 42,03% 44,71% 

São Martinho S/A 240,02% 18,34% -31,38% -69,79% 39,30% 138,59% 

Açúcar Guarani S/A 137,98% 54% -10,04% -26,66% 38,82% 74,70% 

Aracruz Celulose S/A 140,61% 2,87% -11,67% -4,26% 31,89% 72,72% 

Marcopolo S/A -28,91% 45,52% 29,39% 44,99% 22,75% 35,24% 

Grendene 3,90% 9,52% 16,68% -0,18% 7,48% 7,31% 

WEG S/A -27,77% 6,05% 17,73% 20,66% 4,17% 22,21% 

Cosan S/A Ind.  e Com. 172,51% -595,09% 44,22% 379,75% 0,35% 420,34% 

Randon S/A -15,32% 0,30% 2,46% -2,35% -3,73% 7,97% 

Petrobras -2,12% -4,06% -5,18% -13,54% -6,23% 5,04% 

Vale -18,03% 1,39% -12,99% -12,22% -10,46% 8,31% 

Fras-Le S/A -50,66% 3,01% 2,63% 0,60% -11,11% 26,39% 

USIMINAS -36,84% -0,20% -13,19% -17% -16,81% 15,17% 

EMBRAER -53,49% 21,09% -16,40% -46,99% -23,95% 34,10% 

Aços Villares S/A -21,46% -11,85% -25,36% -41,73% -25,10% 12,46% 

Cia. Providencia  -115,62% -571,82% 25,46% 5,52% -164,12% 278,86% 

COTEMINAS -1311% 23,23% -169,80% 41,38% -354,05% 645,09% 

JBS S/A -2360% 244,26% -155,56% -302,06% -643,34% 1167,50% 

Kepler Weber S/A 1027% 254,86% 34,52 -96,84 -1237,54% 5793,38% 

Vicunha Têxtil S/A 110,70% -210548% 76,30% 186,78% -52543,56% 105336,31% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se na Tabela 31, o percentual do resultado financeiro líquido das empresas 

pesquisadas sobre o seu lucro líquido. Verifica-se que no exercício de 2008 foi o período em 

que o resultado financeiro líquido teve o maior impacto sobre o lucro líquido, este fato deve-

se em grande parte a mudança nas normas contábeis brasileiras, em especial no que refere-se 

à contabilização e reconhecimento de instrumentos financeiros derivativos. A média do 

resultado financeiro sobre o lucro variou de 243,51% a -52.543,56% com um desvio padrão 

médio de 4.432,12%, o que demonstra que o resultado financeiro tinha e tem uma grande 

participação no resultado das empresas. 
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Apresenta-se na Tabela 32 de forma consolidada o percentual  das variações 

monetárias líquidas sobre resultado financeiro líquido dos exercícios de 2005 a 2008 das 

empresas analisadas, sendo que os dados foram ordenados em ordem decrescente de médias. 

Tabela 32: Percentual das variações monetárias líquidas sobre resultado financeiro 
líquido 
 Empresa 2008 2007 2006 2005 Média Desvio-padrão 

Fras-Le S/A 178,15% 551,54% 500,00% 1903,00% 783,17% 764,61% 

Randon S/A 149,70% 1785,00% 191,89% 326,35% 613,24% 784,80% 

Votorantim 61,22% 80,05% 1316,00% 97,05% 388,58% 618,45% 

Suzano Papel e Cel. 79,22% 193,00% 261,17% 504,94% 259,58% 179,97% 

Aracruz Celulose S/A 94,70% 977,52% -148,30% -102,13% 205,45% 525,39% 

Caraiba Metais S/A 191,07% 552,57% -9,41% -45,02% 172,30% 273,99% 

Cia. Iguaçu de Café  60,28% 123,82% 247,94% 229,10% 165,29% 88,79% 

Marcopolo S/A 152,57% 71,86% 115,43% 82,47% 105,58% 36,41% 

Grendene -104,14% 38,17% 41,54% 391,67% 91,81% 211,12% 

Sadia S/A 81,02% - 9,18% 111,02% 67,07% 52,33% 

WEG S/A 51,83% 95,01% 53,76% 29,98% 57,65% 27,14% 

COTEMINAS 78,98% 72,64% 47,27% 7,15% 51,51% 32,59% 

Açúcar Guarani S/A 69,46% 48,59% 38,53% 35,04% 47,91% 15,48% 

JBS S/A 41,49% 41,22% 67,27% 36,08% 46,52% 14,06% 

Petrobras 110,06% 54,19% 0,70% 11,53% 44,12% 49,66% 

Cosan S/A Ind.  e Com. 68,39% 115,71% -36,44% 19,42% 41,77% 65,30% 

Cia. Providencia  56,77% 20,44% 21,20% 38,34% 34,19% 17,17% 

EMBRAER 82,34% 5,80% 28,04% -13,25% 25,73% 41,34% 

MMX Mineração  38,36% 39,58% -8,36% - 23,19% 27,33% 

Kepler Weber S/A 57,99% 0,70% 2,07% 6,90% 16,92% 27,51% 

Schulz S/A 83,09% -77,19% 35,47% 20,21% 15,40% 67,28% 

Aços Villares S/A 73,62% -37,65% -4,08% 7,45% 9,84% 46,63% 

São Martinho S/A 40,68% -5,13% 16,37% -32,96% 4,74% 31,34% 

Vicunha Têxtil S/A 0,14% 5,27% 5,82% 2,75% 3,50% 2,61% 

Vale 0,04% 0,35% -0,04% -2,69% -0,59% 1,41% 

USIMINAS 91,94% -1018,00% 55,11% 68,59% -200,59% 545,15% 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Verifica-se na Tabela 32, o percentual que as variações monetárias líquidas 

representam sobre o resultado financeiro líquido das empresas pesquisadas. Observa-se que 

em grande parte das empresas estudadas, o resultado financeiro líquido é resultado das 

variações monetárias  líquidas oriundas em grande parte de operações com instrumentos 

financeiros derivativos. A média do resultado das variações monetárias líquidas sobre o 

resultado financeiro liquido variou de 783,17% a -200,59%, com um desvio padrão médio de 

174,92%. Pode-se constatar com base nos dados divulgados pelas empresas que no ano de 
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2008 este percentual aumentou em função da crise que afetou o mercado e também com as 

alterações nas normas contábeis  que tratam da contabilização e reconhecimento de operações 

com instrumentos financeiros derivativos. 

Evidencia-se na Tabela 33 de forma consolidada o percentual das variações 

monetárias líquidas sobre lucro líquido dos exercícios de 2005 a 2008 das empresas 

analisadas, sendo que os dados foram ordenados em ordem decrescente de médias. 

Tabela 33: Percentual das variações monetárias líquidas sobre lucro líquido 

 Empresas 2008 2007 2006 2005 Média Desvio-padrão 

Caraiba Metais S/A 612,09% 602,96% 2,11% 105,42% 330,65% 322,50% 

Cosan S/A Ind.  e Com. 117,98% 688,55% -16,11% 73,73% 216,04% 319,91% 

Cia. Iguaçu de Café  -272,65% 146,81% 110,28% 718,51% 175,74% 408,56% 

Kepler Weber S/A 596,07% 3,92% 0,71% -6,68% 148,51% 298,41% 

Schulz S/A 622,38% 31,17% -52,52% -23,71% 144,33% 320,59% 

Suzano Papel e Cel. 276,25% 85,32% 31,08% 33,76% 106,60% 115,82% 

Sadia S/A 126,92% - 1,87% 14,12% 47,64% 68,93% 

Aracruz Celulose S/A 133,16% 28,06% 17,31% 4,35% 45,72% 59,09% 

Votorantim 103,94% 50,15% 6,76% 15,24% 44,02% 44,14% 

São Martinho S/A 97,64% -0,94% -5,14% 23,00% 28,64% 47,64% 

Açúcar Guarani S/A 95,84% 26,24% -3,87% -9,34% 27,22% 48,35% 

Marcopolo S/A -44,10% 32,71% 33,92% 37,10% 14,91% 39,38% 

Cia. Providencia  -65,63% 116,91% 5,40% 2,12% 14,70% 75,60% 

MMX Mineração  35,74% 4,05% 1,90% - 13,90% 18,95% 

Grendene -4,06% 3,63% 6,93% 0,72% 1,81% 4,66% 

WEG S/A -14,39% 5,75% 9,53% 6,19% 1,77% 10,90% 

Vale -0,01% 0,01% 0,01% 0,33% 0,08% 0,16% 

Randon S/A -22,93% 5,88% 4,72% 7,66% -1,17% 14,56% 

Petrobras -2,33% -2,20% -0,04% -1,56% -1,53% 1,05% 

Aços Villares S/A -15,80% 4,46% 1,04% -3,11% -3,35% 8,86% 

EMBRAER -44,04% 1,22% -4,60% 6,22% -10,30% 22,92% 

Fras-Le S/A -90,26% 16,60% 13,16% 13,07% -11,86% 52,29% 

USIMINAS -33,87% 2,00% -7,27% -11,66% -12,70% 15,22% 

JBS S/A -979,14% 100,69% -104,64% -108,99% -273,02% 480,81% 

COTEMINAS -1036,00% 16,87% -80,26% -2,96% -275,59% 508,67% 

Vicunha Têxtil S/A -0,16% -11100,00% 4,44% 5,13% -2772,65% 5551,57% 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Constata-se na Tabela 33, o percentual que as variações monetárias liquidas representa 

sobre o lucro líquido das empresas pesquisadas. Verifica-se que no exercício de 2008 as 

variações monetárias líquidas tiveram uma maior representatividade sobre o resultado liquido 

das empresas, sendo que a média variou de -2.772,65% a 330,65% com uma média de desvio-

padrão de 340,75%. Este resultado deve-se  em grande parte às perdas que as empresas 
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apresentaram com instrumentos financeiros derivativos, decorrentes da crise econômica do 

ano de 2008 e também em função das alterações das normas contábeis brasileiras. 

   

4.3 EVIDENCIAÇÃO DE POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO DE RISCOS  

 

A gestão de riscos é um dos pontos principais na gestão estratégica de qualquer 

organização, pois é por meio dela que as empresas analisam metodicamente os riscos 

inerentes à suas atividades, com o objetivo de reduzirem ou até mesmo evitarem perdas 

decorrentes de riscos a que a empresa está exposta. 

O Quadro 6 apresenta as políticas de gestão de risco evidenciadas pelas empresas 

pesquisadas. 

 Empresas 
 Necessidades 
operacionais 

Exposição a 
riscos  

Proteção de 
Caixa 

Orientação para 
transações 

Uniformizar 
procedimentos  

Aços Villares sim sim não não não 

Acucar Guarani não sim não não não 

Aracruz Celulose sim sim sim não não 

Caraiba Metais não sim sim não não 
Cia Iguaçu de 
Café não sim sim não não 

Cia Providencia não sim não não não 

Coteminas sim sim sim não não 

Cosan não sim sim não não 

Embraer não sim não sim não 

Fras-Le não sim não sim sim 

Grendene não sim não não não 

JBS não sim sim sim não 

Kepler Weber não sim não não não 

Marcopolo sim sim sim não não 
MMX 
Mineração sim sim sim não não 

Petrobras sim sim sim não não 

Randon não sim não sim sim 

Sadia não sim sim sim não 

São Martinho sim sim sim sim não 

Schulz não sim não não não 

Suzano não sim sim não não 

Usiminas sim sim sim não não 

Vale sim sim sim sim não 

Vicunha não sim sim não não 

Votorantim não sim sim não não 

Weg não sim não não não 

Quadro 6 - Políticas de gestão de riscos 
Fonte: dados da pesquisa 
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O ponto chave de uma boa gestão de riscos é a identificação e tratamento dos riscos. 

Esta gestão deve ser um processo contínuo e em constante desenvolvimento dentro de uma 

organização, devendo estar alinhado com as estratégias da organização e também integrado na 

cultura da organização como uma política eficaz de gestão. 

Conforme o Quadro 6, que demonstra as políticas de gestão de riscos utilizadas pelas 

empresas pesquisadas, observa-se que quando refere-se a atender as necessidades 

operacionais apenas 34,62% das empresas evidenciam este fator como parte integrante da 

política de gestão de risco da organização, sendo que sobre este aspecto a empresa Aços 

Villares informou que: 

A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos 
financeiros cujos riscos são administrados através de estratégias de posições 
financeiras e sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as 
operações estão registradas em contas patrimoniais e se destinam a atender às suas 
necessidades operacionais 

 

Outro fator evidenciado por todas as empresas é o de reduzir a exposição da empresa a 

riscos financeiros, com relação a isso a empresa Aracruz declarou: 

 

A política de instrumentos financeiros derivativos da Companhia visa proteger o 
caixa da Companhia das oscilações no câmbio e juros. A Diretoria de Finanças e 
Relações com Investidores é responsável pela gestão dos derivativos, por meio da 
identificação das exposições e correlações entre os diferentes fatores de risco que 
envolvem o negócio da Companhia. A Diretoria de Controle e Gestão de Risco, 
criada em novembro de 2008, é responsável pelo controle das operações de 
derivativos e pela aderência de tais operações às normas diretivas e à Política 
Financeira da Companhia. 
 

Verifica-se, também, no que se refere a  proteção do fluxo de  caixa da empresa, que 

apenas 61,54% das empresas evidenciam este fator com parte integrante da política de gestão 

de risco da organização. Sobre este fator a empresa Vale informou que: 

 

A Vale entende que o gerenciamento de risco é fundamental para apoiar sua 
estratégia de crescimento e flexibilidade financeira. A redução do risco quanto aos 
fluxos de caixa futuros melhora a capacidade de crédito da Companhia, facilitando o 
acesso aos diversos mercados e reduzindo o custo relativo a eventuais captações. Em 
decorrência disso, o Conselho de Administração estabeleceu uma política de gestão 
de risco corporativo e um comitê executivo de gestão de risco. 
 

Outras políticas utilizadas ainda pelas empresas são orientação para transações, 

presente em 26,92% das empresas e a uniformização de procedimentos, utilizado apenas pelas 

empresas Fras-Le e Randon, o que, segundo estas empresas, visa uniformizar os 
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procedimentos das empresas do grupo, incluindo a companhia, definindo responsabilidades e 

limites. Já em relação as orientações para transações a empresa Sadia informou: 

 

A política financeira tem como objetivo determinar parâmetros de utilização de 
instrumentos financeiros, inclusive derivativos, que visam à proteção de ativos e 
passivos operacionais e financeiros, expostos à variação de taxa de câmbio, juros e 
commodities, bem como estabelecer limites de crédito junto às instituições 
financeiras. A responsabilidade pelo cumprimento da política está a cargo da 
diretoria de finanças, administração e tecnologia da informação. 
 

Com base nestas informações, percebe-se que a principal razão para a adoção de uma 

política de gestão de riscos é o aumento do valor da empresa. Nesta visão a política de gestão 

de risco visa agregar valor concentrando esforços nos fatores de risco que ameaçam a 

execução dos objetivos estratégicos de uma organização. 
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Empresas Níveis de exposição   Criação de limites Operações c/derivativos swaps NDFs ACCs VAR Zero Cost  CFAR Target  

Aços Villares sim sim sim sim sim não não não não não 

Acucar Guarani não não sim sim sim não não não não não 

Aracruz Celulose não não sim sim sim não não não não não 

Caraiba Metais não não sim não não não não não não não 

Cia Iguaçu de Café não não sim não sim sim não não não não 

Cia Providencia sim não sim sim não não não não não não 

Coteminas sim não sim não sim não não não não não 

Cosan sim não sim não sim não não não não não 

Embraer sim não sim sim sim não sim não não não 

Fras-Le sim não sim não sim não não sim não não 

Grendene não não sim sim sim não não não não não 

JBS não não sim sim não não não não não não 

Kepler Weber não não sim não sim não não não não não 

Marcopolo sim não sim não sim não não não não não 

MMX Mineração sim não sim não sim não sim não não não 

Petrobras sim sim sim sim sim não sim não sim não 

Randon sim não sim sim sim não não sim não não 

Sadia sim não sim sim sim não sim não não sim 

São Martinho sim não sim não sim sim não não não não 

Schulz não não sim sim não não não não não não 

Suzano sim sim sim sim sim não sim não não sim 

Usiminas não sim sim sim não não não não não não 

Vale sim sim sim sim não sim sim sim não sim 

Vicunha sim sim não sim não não não não não não 

Votorantim não sim sim sim não não não não não sim 

Weg sim sim não sim não não não não não não 

% Mensões 61,54% 30,77% 92,31% 65,38% 65,38% 11,54% 23,08% 11,54% 3,85% 11,54% 

Quadro 7 – Objetivos e Estratégias da Gestão de Riscos 
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A gestão de riscos de mercado é de grande relevância para uma empresa manter-

se competitiva no mercado, pois a volatilidade de riscos financeiros podem impactar de 

maneira significativa o resultado da organização. Desta maneira muitas empresas ficam 

expostas a potenciais perdas por não administrarem de modo eficiente suas posições 

expostas ao risco de mercado, como por exemplo a volatilidade da taxa de câmbio e 

taxa de juros. 

Os principais objetivos das empresas que utilizam derivativos financeiros  é a 

diminuição de riscos  e a redução dos custos de financiamentos. Nenhuma das empresas 

pesquisadas declarou utilizar derivativos para fins especulativos, o que demonstra que a 

administração utiliza o mercado de derivativos com a finalidade específica de proteger a 

empresa de riscos a que ela está exposta. 

O Quadro 7 apresenta os principais objetivos  e estratégias utilizadas para a 

gestão de riscos nas empresas pesquisadas. Observa-se que 61,54% das empresas 

evidenciou que um dos principais objetivos   da gestão de riscos é o acompanhamento 

dos níveis de exposição a cada tipo de risco de mercado, sejam eles taxa de câmbio, taxa 

de juros ou preços de produtos. Outro objetivo evidenciado por 30,77% das empresas é 

a criação de sistemas de controle de limites a exposição a riscos de mercado, que visam 

auxiliar na tomada de decisão dos gestores. 

O gerenciamento de riscos é importante na condução da estratégia de 

crescimento com rentabilidade de uma organização. As empresas  estão expostas a 

riscos de mercado, principalmente no que diz respeito a variações nas taxas de câmbio e 

volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento de risco é eliminar 

possíveis variações não esperadas nos resultados, advindas dessas variações. 

Como estratégias de gestão de risco, observou-se na pesquisa que 92,31% das 

empresas utiliza a contratação de operações com instrumentos financeiros derivativos, 

sendo que entre estes contratos o que mais aparecem são a contratação de Swaps e 

NDFs (Non Deliverable Forward – NDF´s e Opções), presentes em 65,38% das 

empresas pesquisadas.Ainda aparecem os contratos de zero-cost collars (compra de 

opção de venda associada à venda de opção de compra), Adiantamentos de Contratos de 

Câmbio (ACC) e Target forward. As empresas  evidenciam também alguns  parâmetros 

utilizados na gestão de risco para variações de preços para as avaliações de médio 

prazo, o fluxo de caixa operacional em risco (CFAR) e para as avaliações de curto 

prazo, o Valor em Risco (“Value at Risk”-VAR). 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Neste capítulo são anunciadas as conclusões sobre a pesquisa realizada e  

recomendações para futuras pesquisas sobre o tema investigado. 

Com a abertura de novos mercados, as empresas passaram a negociar seus 

produtos e serviços em diversos países, o que lhes proporcionou  crescimento e 

desenvolvimento. Como consequência desta abertura de mercados, as empresas ficaram 

mais expostas a fatores de risco, como por exemplo a volatilidade cambial, as taxas de 

juros,  e o preço de commodities, entre outros. 

A questão da regulamentação da gestão de riscos em empresas não financeiras 

no Brasil, teve início com o Ofício Circular 01/2002 da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), que exigia das empresas de capital aberto a divulgação em suas 

demonstrações contábeis dos fatores de risco que afetavam seus negócios. No ano de 

2008, por meio da Deliberação CVM nº 566, foi aprovado o Pronunciamento Técnico 

CPC 14, que a partir de então passou a regulamentar o reconhecimento, a mensuração e 

a evidenciação de operações com instrumentos financeiros derivativos para as empresas 

de capital aberto. 

Partindo deste pressuposto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o impacto 

da adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14 no resultado financeiro das empresas   

de capital aberto listadas na BMF/BOVESPA, que exportaram no ano de 2008 valores 

superiores a US$ 50 milhões. Na pesquisa foi aplicada metodologia descritiva, por meio 

de análise documental, com abordagem qualitativa e quantitativa para a análise de 

dados. 

Em relação ao primeiro objetivo específico, foi verificada a forma como são 

evidenciadas e divulgadas as informações qualitativas, quantitativas e a análise de 

sensibilidade, relativas à utilização de instrumentos financeiros derivativos, conforme 

preconiza o item 59 do Pronunciamento Técnico CPC 14 e a Instrução CVM nº 475/08. 

Para atender a este objetivo, os balanços das maiores empresas exportadoras listadas na 

BOVESPA foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo. 

Verificou-se, assim, que  a adoção inicial do Pronunciamento Técnico CPC 14 

teve um impacto positivo nas informações divulgadas pelas empresas pesquisadas, uma 
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vez que em todos os itens analisados houve um aumento no número de empresas que 

passaram  a divulgar tais informações. 

Ressalta-se que mesmo diante da obrigatoriedade da divulgação de informações, 

algumas empresas não evidenciaram em suas demonstrações determinados itens como 

as informações sobre o efeito  das operações de hedge e não hedge que foi evidenciado 

por apenas 46,15% das empresas pesquisadas. Em relação às informações sobre os 

valores em garantia das operações com instrumentos financeiros derivativos, observou-

se que em 2007 apenas 15,38% das empresas divulgava esta informação, sendo que no 

ano de 2008 este número passou para 65,38%, o que demonstra que nem todas as 

empresas estão adotando o CPC 14 na íntegra. 

Com relação aos efeitos da adoção inicial do CPC 14 e a análise de 

sensibilidade, verificou-se que em 2007 nenhuma empresa divulgou estas informações, 

isto pelo fato de estarem desobrigadas a prestarem tais informações. Observou-se 

também que grande parte das empresas no ano de 2008 atendeu à Instrução CVM nº 

475, divulgando os valores de referência, valor justo e valores a receber e/ou pagar. 

Contudo, algumas evidenciaram apenas as informações do período atual, o que de certa 

forma impossibilita a análise destes dados, pois não é possível realizar uma comparação 

com períodos anteriores. 

No que concerne ao segundo objetivo específico, de identificar os efeitos da 

adoção inicial do CPC 14 nas demonstrações contábeis das maiores empresas 

exportadoras de capital aberto, constatou-se que, em praticamente todas as empresas 

ocorreram perdas decorrentes de contratos financeiros derivativos, o que em algumas 

impactou de forma significativa no resultado, como é o caso da empresa Sadia, que teve 

uma despesa financeira oriunda de operações com contratos derivativos no valor de R$ 

2.5 bilhões. Outra empresa que teve seu resultado afetado foi a empresa Aracruz, que 

contabilizou uma perda de R$ 4.6 bilhões. Desta forma pode-se afirmar que  a adoção 

do CPC 14, influenciou o resultado financeiro das empresas, pois antes dele os 

instrumentos financeiros derivativos não eram registrados no balanço, sendo 

considerados off balance sheet. 

O estudo demonstrou também que em 57,69% das empresas pesquisadas o 

resultado financeiro líquido do exercício de 2008 representou mais de 100% do seu 

lucro líquido, enquanto que no ano de 2007 este índice era de 26,92%. Este fato deve-se 

em grande parte ao aumento das variações monetárias e cambiais líquidas que tiveram 

um significativo aumento no exercício de 2008 em função das alterações nas normas 
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contábeis brasileiras, mais especificamente no reconhecimento e contabilização de 

operações com contratos financeiros derivativos. 

Quanto ao terceiro objetivo específico, buscou-se identificar as estratégias de 

gerenciamento de riscos adotadas nas operações de hedge, verificando-se que em 

relação à política de gestão de risco nas operações de hedge, 100% das empresas 

pesquisadas afirmam que utilizam o hedge para reduzir a exposição da empresa a riscos 

financeiros. Outra política de utilização do hedge evidenciada por 61,54% das empresas 

refere-se à proteção do fluxo de caixa, o que melhora a capacidade de crédito da 

empresa. Todas as empresas declararam que não tem como política a utilização de 

hedge com finalidades especulativas. 

Em relação aos objetivos e estratégias utilizadas para a gestão de risco nas 

empresas pesquisadas, observou-se que 62,54% delas afirmam que um dos principais 

objetivos da gestão de riscos é o acompanhamento dos níveis de exposição a cada tipo 

de risco de mercado, ainda são citados como objetivos da gestão de riscos a criação de 

sistemas de controle de limites a exposição a riscos de mercado. Como estratégia da 

gestão de riscos, verificou-se que 92,31% das empresas utiliza a contratação de 

operações com instrumentos financeiros derivativos, dentre os quais se destacam os 

contratos de Swaps e NDFs, presentes em 65,38% das empresas. 

Com base nos dados levantados nesta pesquisa torna-se possível fazer as 

seguintes considerações sobre as hipóteses levantadas com base no problema de 

pesquisa: 

H0: A adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14, não trouxe impacto no 

resultado financeiro para as empresas exportadoras listadas na BOVESPA. 

H1: A adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14, trouxe impacto no resultado 

financeiro para as empresas exportadoras listadas na BOVESPA. 

Conforme dados apresentados neste estudo, percebe-se que todas as empresas 

participantes da pesquisa, sofreram de alguma forma impactos em suas demonstrações 

contábeis, seja em nível de reconhecimento, evidenciação e mensuração de contratos 

financeiros derivativos, bem como no seu resultado financeiro, o que leva à rejeição da 

hipótese nula (H0) e à aceitação da hipótese alternativa (H1). 

Conclui-se, nos base nos dados produzidos pela pesquisa que, apesar da 

obrigatoriedade da adoção do Pronunciamento Técnico CPC 14 já no exercício de 2008, 

muitas empresas ainda não divulgaram integralmente as informações preconizadas pela 

norma, o que acaba por prejudicar a análise quando refere-se a gestão de risco adotadas 
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por estas empresas. Pode-se destacar a importância das informações contábeis exigidas 

pelo Pronunciamento Técnico CPC 14 em relação a exposição das empresas analisadas 

ao risco de mercado, esta relevância é demonstrada por meio das médias e desvios-

padrões dos resultados financeiros e das variações monetárias em relação ao resultado 

das empresas apresentadas nas Tabelas 31, 32 e 33. Diante deste resultado, de que  

divulgação das informações são importantes, pode-se dizer que elas devem divulgadas 

por toda empresa que possua uma exposição relevante aos riscos de mercado. 

 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Há outros aspectos relacionados ao tema deste estudo que possibilitam a 

realização de novas pesquisas, dentre eles destacam-se: a) ampliar as fontes de dados e 

análises contemplando outros riscos a que estas empresas estão expostas; b) ampliar 

esta pesquisa para empresas não exportadoras; c) investigar a percepção dos analistas de 

mercado, quanto ao nível de evidenciação de informações sobre o gerenciamento de 

riscos. 
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