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RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos do registro e mensuração dos 
instrumentos financeiros no patrimônio liquido e no resultado das companhias abertas 
brasileiras não-financeiras, decorrentes da implementação da Deliberação CVM nº. 566/08 e 
Instrução CVM nº. 475/08. O estudo, do tipo descritivo e método qualitativo-quantitativo, foi 
composto por uma amostra final de 68 empresas e o período de análise abrangeu os anos de 
2007 e 2008. Os dados qualitativos foram analisados por meio da análise de conteúdo e os 
dados quantitativos por meio de cálculos estatísticos. Os resultados da pesquisa mostraram 
uma evolução qualitativa e quantitativa dos efeitos dos registros dos instrumentos financeiros. 
Constatou-se uma relevante evolução nas informações qualitativas, apesar de parciais, dos tipos 
de instrumentos financeiros reconhecidos. Enquanto em 2007 não se dispunha desta informação, 
em 2008, 65% das companhias da amostra evidenciaram os tipos de instrumentos financeiros 
reconhecidos no resultado. Quanto ao aspecto quantitativo, verificou-se, também, significativo 
crescimento nos registros e nas mensurações, que evoluíram de 196 milhões, em 2007, para sete 
bilhões, em 2008. Ressalta-se que embora os resultados demonstrem uma evolução na 
divulgação das informações contábeis, há necessidade de maior transparência por parte das 
diversas empresas que não cumpriram as exigências legais. 
 
Palavras-chaves:Derivativos; Registro e Mensuração; Patrimônio Líquido; Resultados. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

As mudanças inseridas na Lei nº. 6.404/1976 pelas Leis nº. 11.638/2007 e nº 
11.941/2009 propiciaram, em alguns temas contábeis, a aproximação das normas contábeis 
brasileiras às normas internacionais de contabilidade (IFRS) e tornaram-se aplicáveis aos 
exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2008. Essas mudanças, aliadas à estruturação 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC1), criadas com a incumbência de estudar e 
emitir pronunciamentos técnicos de contabilidade configura-se nos primeiros passos para 
integrar o Brasil ao cenário contábil internacional e para tornar mais transparente as 
demonstrações financeiras divulgadas pelas companhias brasileiras (ERNEST & YOUNG, 
2009, p. 3). 

O CPC, principal órgão no Brasil responsável pela emissão das normas de 
convergência ao IFRS, emitiu, em 2008, 14 pronunciamentos contábeis que afetaram as 
demonstrações financeiras do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2008. 

                                                 
1 Comitê de Pronunciamentos Contábeis, organização que estuda e promulga normas de contabilidade financeira 
no Brasil. 
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O progresso dos mercados financeiros e de capitais obriga que a contabilidade acompanhe as 
mudanças e procure formas de mensurar e registrar os fenômenos econômicos, 
disponibilizando aos usuários informações para a tomada de decisões. Neste sentido, 
destacam-se as informações requeridas pelo mercado no que diz respeito aos instrumentos 
financeiros, pois, nos últimos anos, várias empresas têm se utilizado desses instrumentos 
como parte de suas estratégias financeiras e de gerenciamento de riscos. 

No entanto, até o ano de 2007, as informações contidas nos relatórios financeiros das 
companhias trouxeram certo grau de subjetividade, no que se refere à mensuração e aos 
registros dos instrumentos financeiros, conforme evidenciado em diversos estudos como, por 
exemplo, Moreira, Nyama e Santana (2006); Covas (2005); Morozini et al.(2003). Observam-
se lacunas nos estudos existentes sobre os instrumentos financeiros, do tipo “falta de 
evidência” e “ausência de registro do valor justo dos instrumentos financeiros”, os quais 
estavam estimuladas a fazerem a mensuração e evidenciação, o que é constatado no estudo de 
Darós e Borba (2005) e Moreira, Nyama e Santana (2006). Os instrumentos financeiros 
estiveram em evidência na mídia pela relevância dos impactos financeiros que eles trazem às 
companhias. Na última década, algumas companhias tiveram perdas consideráveis por conta 
dos instrumentos financeiros que deixaram de ser mensurados ou registrados, o que se 
verificou em empresas nacionais, como Sadia, Aracruz e Grupo Votorantim; e internacionais, 
como Procter and Gamble, Citic Pacific (Hong Kong), Cemex (México), conforme Murcia e 
Santos (2009).  

A ausência de regulamentação apropriada possibilitou que as companhias deixassem 
de mensurar e registrar os instrumentos financeiros e, como consequência, deixou-se, assim, 
de informar, adequadamente, os usuários da contabilidade. No entanto, com o advento da Lei 
nº. 11.638/2007 e o pronunciamento CPC 14 (adotado pela Comissão de Valores Mobiliários, 
conforme Deliberação CVM nº. 566/08) têm-se uma nova configuração no tratamento dos 
instrumentos financeiros na contabilidade brasileira, tratamento este que está alinhado aos 
padrões internacionais de contabilidade, mais especificamente aos International Accounting 
Standards (IAS) 32 e 39 do International Accounting Standards Board (IASB).  
 
2  INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

As operações com instrumentos financeiros são realizadas dentro do contexto do 
mercado financeiro. Para isso, faz- se necessário compreender os principais conceitos e 
definições das operações com instrumentos financeiros.  

Segundo a Deliberação CVM nº. 566/08 “instrumento financeiro é qualquer contrato 
que origine um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro ou título 
patrimonial em outra entidade”.  

A Deliberação CVM nº. 566/08 afirma que ativo financeiro é qualquer ativo que seja: 
  a) caixa; 
  b) título patrimonial de outra entidade; 
  c) direito contratual: 
   i) de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade; ou 
   ii) de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob 
condições potencialmente favoráveis para a entidade; 
  d) contrato que será ou poderá vir a ser liquidado em títulos patrimoniais da 
própria entidade e que seja: 
   i) um instrumento financeiro não derivativo no qual a entidade é ou 
pode ser obrigada a receber um número variável dos seus próprios títulos patrimoniais; ou 
   ii) um instrumento financeiro derivativo que será ou poderá ser 
liquidado por outro meio que não a troca de montante fixo em caixa ou outro ativo financeiro, 
por número fixo de seus próprios títulos patrimoniais. Para esse propósito, os títulos 
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patrimoniais da própria entidade não incluem instrumentos que são contratos para 
recebimento ou entrega futura de títulos patrimoniais da própria entidade. 
A Deliberação CVM nº. 566/08 orienta que passivo financeiro é qualquer passivo que seja: 
  a) obrigação contratual: 
   i) de entregar caixa ou outro ativo financeiro para outra entidade; ou 
   ii) de trocar ativos ou passivos financeiros com outra entidade sob 
condições potencialmente desfavoráveis para a entidade; ou 
  b) contrato que será ou poderá ser liquidado com títulos patrimoniais da própria 
entidade e que seja: 
   i) um não-derivativo, no qual a entidade é ou pode ser obrigada a 
entregar um número variável de seus próprios títulos patrimoniais; ou 
   ii) um derivativo que será ou poderá ser liquidado por outro meio que 
não a troca de montante fixo de caixa ou outro ativo financeiro por um número fixo de títulos 
patrimoniais da própria entidade. Para esse propósito, os títulos patrimoniais da própria 
entidade não incluem instrumentos que são contratos para recebimento ou entrega futura de 
títulos patrimoniais da própria entidade. 

Segundo Deliberação CVM nº. 566/08 “título patrimonial é qualquer contrato que 
estabeleça um interesse residual nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus 
passivos”. 

Contrato de garantia financeira é um contrato que requer que o emissor faça 
pagamentos pré-especificados ao detentor para reembolsá-lo de perda ocasionada pela 
inadimplência de credor específico de acordo com os termos do instrumento de dívida 
(Deliberação CVM nº. 566/08).  

Um instrumento financeiro pode ser classificado em quatro categorias: (1) ativo ou 
passivo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado, (2) mantido até o 
vencimento, (3) empréstimos e recebíveis e (4) disponível para venda (Deliberação CVM nº. 
566/08).  

Os Derivativos de acordo com Hull (1999), podem ser definidos como títulos, cujos 
valores dependem dos valores de outras variáveis mais básicas e segundo Figueiredo (2005), 
derivativos são títulos cujos valores dependem dos valores de outras variáveis mais básicas e, 
ainda, segundo Antunes (2009), designam-se por instrumentos derivados, os instrumentos 
financeiros resultantes de contratos a prazo celebrados e valorados por referência a um 
determinado ativo subjacente. 

No Statement of Financial Accounting Standards -  SFAS nº. 133 – Accounting for 
Derivative Instrument and Hedging Activities, tem-se uma definição mais abrangente do que é 
derivativo. Conforme este pronunciamento, derivativo é um instrumento financeiro, ou outro 
contrato, que possua as três seguintes características: (i) um ou mais ativos subjacentes e um 
ou mais valor nocional ou provisão de pagamento ou ambos; (ii) investimento inicial nulo ou 
muito menor que o necessário em outros tipos de contratos que possam produzir efeito 
similar; (iii) os termos do contrato permitem ou exigem a liquidação financeira, que pode dar-
se por mecanismos fora do contrato (SFAS 133). Os derivativos foram criados para que os 
agentes econômicos possam se proteger contra riscos de oscilações de preços: um importador 
que teme a alta do dólar, uma empresa com dívida indexada ao Certificado de Depósito 
Interbancário - CDI2, os quais podem estar preocupados com uma eventual alta das taxas de 
juros, etc. A idéia básica é a de obter ganho financeiro nas operações com derivativos, de 
forma a compensar uma perda nas operações da empresa, por causa de oscilações de preços 
de matérias-primas, da taxa de câmbio ou da taxa de juros (FIGUEIREDO, 2005). 

                                                 
2 São títulos emitidos pelos bancos como forma de captação ou aplicação de recursos excedentes. Os CDIs são 
aplicados com prazo de 1 dia útil, com objetivo de melhorar a liquidez de uma determinada instituição 
financeira. 
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Os derivativos podem ser financeiros e não-financeiros. Os derivativos financeiros 
estão principalmente relacionados com taxas de juros, moedas e índices de Bolsa. Os 
derivativos não-financeiros estão associados, por exemplo, a petróleo, café, soja ou milho 
(FIGUEIREDO, 2005). 

Dentre os principais tipos de derivativos, destacam-se: contratos a termo (forward), 
contratos a futuro (future), opções de compra (call), opções de venda (puts) e swaps. 
 
2.1 NORMATIZAÇÕES DAS OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS 

A CVM, autarquia responsável pela regulamentação e fiscalização das atividades 
concernentes ao mercado de valores mobiliários brasileiro, editou, em 23 de março de 1995, a 
Instrução nº. 235 (revogada pela Instrução CVM nº. 475), dispondo sobre a divulgação, em 
nota explicativa, do valor de mercado dos instrumentos financeiros, reconhecidos ou não nas 
demonstrações financeiras das companhias abertas. Essa norma determinava que os 
derivativos, embora não precisassem ser reconhecidos como ativo ou passivo no balanço 
patrimonial, deveriam ser evidenciados em notas explicativas pelo seu valor de mercado. 
Além de indicar o valor de mercado do instrumento financeiro, a companhia aberta deveria, 
também, evidenciar os critérios e as premissas adotados para a determinação desse valor de 
mercado, bem como as políticas de atuação e controle das operações nos mercados de 
instrumento financeiro e os riscos envolvidos. 

A Deliberação CVM nº 566/08 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, 
Mensuração e Evidenciação – disciplina a contabilização e a evidenciação de operações com 
instrumentos financeiros, incluindo derivativos, visando atender ao exposto na Lei nº. 
11.638/2007. A Deliberação CVM nº. 566/08 é válido para os exercícios encerrados em 
31.12.2008. A Deliberação CVM nº 566/08 considera os principais aspectos expostos em duas 
importantes normas contábeis internacionais: o IAS 32 - Financial Instruments: Presentation, 
e o IAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement. O projeto total de 
tratamento dos instrumentos financeiros elaborado pelo CPC consistiu em duas etapas. A 
primeira foi finalizada com a publicação da Deliberação CVM nº 566/08, que considerou os 
principais aspectos das normas internacionais, mas não sua totalidade. A Deliberação CVM 
nº. 566/08 visa, primordialmente, a atender ao disposto na Lei 11.638/2007, fornecendo 
orientação às companhias brasileiras em sua aplicação imediata. A segunda etapa foi 
finalizada em 2009, com a emissão da Deliberação CVM nº. 604/09 (CPC 38, 39 e 40), que 
contemplou a completa convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas 
internacionais. 

A Deliberação CVM nº. 566/08 promoveu uma ampla modernização e evolução da 
contabilidade das companhias abertas brasileiras que não possuíam, com exceção das 
entidades submetidas ao Banco Central do Brasil e à Superintendência de Seguros Privados, 
até o advento da Lei nº. 11.638/2007, orientação específica sobre a contabilidade dos 
instrumentos financeiros. Essas inovações têm como efeito prático nas demonstrações 
contábeis o reconhecimento dos instrumentos financeiros (fim das operações off-balance-
sheet) e das variações no valor justo dos instrumentos financeiros seguindo a finalidade para a 
qual os instrumentos foram adquiridos. Essa última característica alinha a contabilidade à 
essência econômica das operações. 

A Deliberação CVM nº. 566/08 normatizou que todas as operações com esses 
instrumentos serão mensuradas e contabilizadas pelo valor justo e o reconhecimento das 
variações no valor justo irá depender de a operação poder ou não ser classificada como hedge 
– o hedge accounting. Além disso, existem detalhadas exigências de evidenciação dessas 
operações o que deve facilitar sobremaneira o fluxo de informações para os usuários das 
demonstrações contábeis. 
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Um dos pilares da Deliberação CVM nº. 566/08 é a mensuração dos derivativos e de 
outros instrumentos financeiros classificados como “mensurados pelo valor justo através do 
resultado” e ”disponíveis para venda” pelo valor justo. Essa mensuração, de responsabilidade 
exclusiva do corpo gerencial da empresa, exigirá, por parte dos profissionais da área contábil, 
maior conhecimento sobre a realidade operacional dos instrumentos financeiros.  

Em 17 de dezembro de 2008, a CVM publicou a Instrução nº. 475, que trata da 
divulgação de informações sobre instrumentos financeiros, inclusive derivativos, por 
companhias abertas. O texto dessa instrução foi baseado na Deliberação CVM nº. 550, de 17 
de outubro de 2008, que trata especificamente sobre a divulgação de informações sobre 
operações de derivativos, e foi publicada logo após o anúncio de grandes perdas com essas 
operações por companhias abertas brasileiras no segundo semestre de 2008. A Instrução trata 
da apresentação de informações sobre instrumentos financeiros em nota explicativa 
específica, da divulgação do quadro demonstrativo de análise de sensibilidade e revoga a 
Instrução CVM nº. 235, de 23 de março de 1995. 

Há de se ressaltar a importância da publicação da Instrução CVM nº 475 em 
17.12.2008, que trata da divulgação de informações sobre os instrumentos financeiros, 
inclusive derivativos, por companhias abertas. A maior contribuição desta instrução foi a de 
requerer às companhias abertas a divulgação em quadro demonstrativo, chamado de Anexo I 
e Anexo II, da análise de sensibilidade de todos os instrumentos financeiros. Os quadros 
devem conter informações quantitativas e qualitativas, sendo necessário segregar 
instrumentos financeiros derivativos especulativos daqueles destinados à proteção de 
exposição a riscos (hedge). 

A Instrução CVM nº. 475/08 utiliza as definições de instrumentos financeiros, de 
derivativos, de hedge e de valor justo previstas no Pronunciamento CPC 14 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação. Sem prejuízo das definições, são 
considerados instrumentos financeiros derivativos os contratos a termo, swaps, opções, 
futuros, swaptions, swaps com opção de arrependimento, opções flexíveis, derivativos 
embutidos em outros produtos, operações estruturadas com derivativos, derivativos exóticos e 
todas as demais operações com derivativos, independentemente da forma como sejam 
contratados. 

A CVM através da Deliberação 604/09 aprovou os CPCs 38, 39 e 40, os quais 
complementam a segunda fase de regulamentação dos instrumentos financeiros. 

O CPC 38 tem por objetivo estabelecer princípios para reconhecer e mensurar ativos 
financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra e venda de itens não 
financeiros. 

O Pronunciamento CPC 39 tem como objetivo estabelecer os princípios para a 
apresentação de instrumentos financeiros como passivos ou instrumentos patrimoniais e para 
a compensação de ativos e passivos financeiros. Neste Pronunciamento, é adotada a 
perspectiva do emissor dos instrumentos financeiros. 

O Pronunciamento Técnico CPC 40 requer que as entidades apresentem evidenciações 
em suas demonstrações financeiras que permitam que os usuários avaliem a significância dos 
instrumentos financeiros para a posição patrimonial e performance da entidade; a natureza e a 
extensão dos riscos oriundos de instrumentos financeiros aos quais a entidade está exposta; e 
a forma pela qual a entidade gerencia esses riscos.  

O Ofício-Circular OCPC 03 tem como objetivo alertar às companhias abertas, aos 
auditores independentes, aos administradores de fundos de investimentos e às demais 
entidades participantes do mercado de valores mobiliários que o Pronunciamento Técnico 
CPC 14 foi revisado e transformado na Orientação OCPC 03. 
Originalmente, a Lei nº. 11.638/2007 e Medida Provisória nº. 449/2008 (convertida na Lei nº. 
11.941/2009) determinaram, simplificadamente, o tratamento contábil preconizado para 



6 
 

instrumentos financeiros, orientado pela convergência com as normas internacionais de 
contabilidade. Por conta dessa necessidade, o CPC decidiu que o processo de convergência 
das normas contábeis brasileiras aplicáveis aos instrumentos financeiros deveria ser realizado 
em duas etapas: a primeira estabelecendo os principais conceitos relativos ao reconhecimento 
e mensuração dos ativos e passivos financeiros; e a segunda estabelecendo a convergência 
completa às referidas normas internacionais (OCPC 03). 

Resumidamente com a emissão dos pronunciamentos citados, fica evidente a 
convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais, e por 
conseqüência as operações com instrumentos financeiros deixam de ter base no custo 
histórico e passam a seguir exclusivamente o conceito de valor justo com reflexos diretos no 
patrimônio e resultado das companhias brasileiras. 

Em resumo, as companhias abertas brasileiras, no exercício findo em 2008, estão 
obrigadas a adequar seus balanços à Deliberação CVM nº. 566/08 e à Instrução CVM nº. 
475/08 e a partir de 2009 à Deliberação CVM nº. 604/09. 
 
2.2. NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

O processo de contabilização dos instrumentos financeiros no Brasil teve seu primeiro 
passo em 2008 com a publicação do CPC 14 (Deliberação CVM nº. 566/2008). considerado 
o primeiro passo no processo de normatização dos instrumentos financeiros por se tratar de 
uma norma que requer a todas as companhias o cumprimento dos procedimentos de registro 
e mensuração dos instrumentos financeiros. Até então, a Instrução CVM nº 235/95 apenas 
estimulava a evidenciação destes em notas explicativas.  

Introduzida na contabilidade brasileira pela Lei 11.638/07, a conta Ajustes de 
Avaliação Patrimonial – AAP, que apresenta as mesmas características da conta Other 
Comprehensive Income do United States - Generally Accepted Accounting Principles - US-
GAAP e do IFRS, é uma conta contábil que tem por finalidade receber os valores a titulo de 
correção do valor apresentado no balanço patrimonial, por um ativo ou passivo, em relação 
ao seu valor justo. Serão classificados como Ajustes de Avaliação Patrimonial, enquanto não 
computadas no resultado em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de 
aumentos ou diminuições de valor, atribuídos a elementos do Ativo e do Passivo, em 
decorrência de sua avaliação a preço de mercado (Lei nº. 11.638/2007). 

Para entidades que realizam operações com derivativos, com o objetivo de hedge em 
relação a um risco específico determinado e documentado, há a possibilidade de aplicação da 
metodologia denominada contabilidade de operações de hedge (hedge accounting). Essa 
metodologia faz com que os impactos na variação do valor justo dos derivativos (ou outros 
instrumentos financeiros não-derivativos), utilizados como instrumento de hedge sejam 
reconhecidos no resultado de acordo com o reconhecimento do item que é objeto de hedge. 
Essa metodologia, portanto, faz com que os impactos contábeis das operações de hedge 
sejam os mesmos que os impactos econômicos, em consonância com o regime de 
competência (Deliberação CVM nº. 566/08). 

 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo é do tipo descritivo que, segundo Beuren (2006) “é a pesquisa que tem 
como principal característica a utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados”. 
Como este trabalho objetiva analisar as formas de mensuração e registros dos instrumentos 
financeiros, impostos pela Deliberação CVM 566/08 e Instrução CVM nº. 475/08, nas 
demonstrações contábeis das companhias abertas brasileiras no exercício findo em 2007, 
antes das citadas deliberações, e também no exercício findo em 2008, após a aprovação das 
mesmas, esse tipo de estudo é o mais adequado para serem atingidos os objetivos da pesquisa.  
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O método de pesquisa é qualitativo, na identificação dos tipos de instrumentos 
financeiros utilizados e quantitativo, na mensuração dos efeitos no patrimônio líquido e no 
resultado, decorrentes do registro dos instrumentos financeiros pelas companhias abertas. 

A população definida para este estudo compreendeu as companhias abertas brasileiras 
não-financeiras, registradas na bolsa de valores (BOVESPA), cuja amostra final compreendeu 
68 companhias. A amostra inicial compreendeu a parcela dessas empresas classificadas: 

a) entre as 100 maiores companhias abertas com maior volume de ativos em 
31.12.2008, selecionadas por meio do website da Editora Abril, entre as classificadas 
nas 500 maiores empresas do Brasil em 2008; e 
b) entre as 100 maiores companhias abertas por volume de ativo, aquelas com 
evidências de instrumentos financeiros não-derivativos e derivativos em conjunto, 
em suas demonstrações financeiras. 

Tal critério de seleção da amostra se justifica, pois de acordo com Saito e Schiozer 
(2004), quanto maior a companhia, maior a tendência a usar instrumentos financeiros; pelo 
fato de que nas companhias com maior volume de ativos a propensão à utilização de 
derivativos é maior; e, também, em virtude da disponibilidade de acesso aos dados da 
pesquisa. 

Embora a amostra inicial da pesquisa compreendesse as 100 companhias abertas 
brasileiras não-financeiras por volume de ativos, a amostra final compreendeu, para fins de 
análises, 68 companhias com evidências, em 2008, em seus demonstrativos, de utilização de 
instrumentos financeiros não-derivativos e derivativos em conjunto. As 32 companhias 
restantes ficaram fora da análise em razão de não utilizarem instrumentos financeiros não-
derivativos e derivativos em conjunto ou por terem cancelado o registro de companhia aberta 
na CVM em 2008.  

No entanto, ressalta-se que o critério pode limitar a amostra, visto ser o critério 
levantado dotado de certa subjetividade por parte das companhias em informarem ou não a 
utilização de instrumentos financeiros no Brasil. 

Os dados, secundários, foram coletados nas Demonstrações Financeiras Padronizadas 
(DFPs) disponíveis no sistema de informações da CVM, relativamente aos exercícios findos 
em 31/12/2007, antes da aprovação das normas, e em 31/12/2008, ano em que as companhias 
brasileiras publicaram seus demonstrativos financeiros utilizando as novas normas contábeis. 

Para fins de verificação dos efeitos do registro e mensuração no patrimônio líquido, 
foram analisadas as evidências do cumprimento das disposições requeridas pela Deliberação 
CVM nº 566/08, no que concerne ao registro e mensuração de: (i) instrumentos financeiros 
disponíveis para venda avaliados ao valor justo, com seus efeitos reconhecidos na conta 
Ajustes de Avaliação Patrimonial; e (ii) a parcela efetiva do ganho ou perda com o 
instrumento de hedge, que é considerado um hedge efetivo que deve ser reconhecido 
diretamente no patrimônio líquido, especificamente na conta Ajustes de Avaliação 
Patrimonial.  

Para verificação dos efeitos do registro e mensuração no resultado, foram analisadas 
as evidências do cumprimento das disposições requeridas pela Deliberação CVM nº 566/08, 
a qual requer que os ganhos e as perdas decorrentes de operações com os instrumentos 
financeiros sejam registrados no resultado, em específico nos resultados financeiros, 
conforme a origem, ou seja, no caso de obtenção de um ganho, o registro resultará em 
receitas financeiras e, no caso contrário, uma perda será registrada em despesas financeiras. 

Para apurar as evidências de registros e mensurações foram analisadas as 
Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), mais especificamente a 
composição do grupo de contas de Ajustes de Avaliação Patrimonial, o qual deve constar a 
conta específica de Ajustes de Valores e Títulos Mobiliários, e as notas explicativas, em 
especial as notas que evidenciam a composição do patrimônio líquido.  
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Os dados qualitativos relativos à identificação dos tipos de instrumentos financeiros 
foram analisados por meio da análise de conteúdo. Aos dados quantitativos, relativos à 
mensuração dos efeitos dos instrumentos financeiros no resultado e no patrimônio líquido das 
empresas, foram aplicadas técnicas estatísticas, tais como, média, desvio padrão e outras. 
 
4 RESULTADOS 
 
4.1 Perfil da amostra 

A composição da amostra está evidenciada na Tabela 1, por ramo de atividade e 
volume total de ativos em 2008.  

 
Tabela 1 – Composição da amostra final 

Descrição  Setor de Atividade n Total de Ativos (2008) 
Autoindústria 4 22.924.350.000,00  

Bens de Consumo 6 62.498.820.000,00  
Eletroeletrônico 1 3.497.035.000,00  

Energia 20 90.463.211.000,00  
Indústria da Construção 4 13.775.479.000,00  

Indústria Digital 1 944.614.000,00  
Mineração 2 189.521.252.000,00  

Papel e Celulose 4 40.321.609.000,00  
Produção Agropecuária 1 6.668.862.000,00  
Química e Petroquímica 4 29.917.717.000,00  

Serviços Saúde 1 1.697.702.000,00  
Siderurgia e Metalurgia 6 69.486.439.000,00  

Telecomunicações 3 72.597.189.000,00  
Têxteis 3 4.511.617.000,00  

Transporte 6 18.704.708.000,00  

Utilizaram instrumentos 
financeiros não-derivativos e 
derivativos em conjunto 

Varejo 2 15.038.324.000,00  
1 – SUBTOTAL  68 642.568.928.000,00  

Atacado 1 1.381.960.000,00  
Bens de capital 1 1.662.979.000,00  

Bens de consumo 2 5.977.858.000,00  
Indústria Gráfica 1 1.730.960.000,00  

Energia 12 36.400.999.000,00  
Indústria da Construção 2 4.409.569.000,00  
Química e Petroquímica 1 2.386.564.000,00  

Serviços Meios Pagamentos 2 16.833.291.000,00  
Serviços Sistema Rodoviário 1 1.488.204.000,00  

Serviços Portuários 1 1.467.249.000,00  
Serviços Adm. Shopping 1 2.582.737.000,00  

Telecomunicações 1 2.440.924.000,00  
Têxteis 1 1.982.483.000,00  

Transporte 1 2.083.970.000,00  

Não utilizaram ou não informaram 
instrumentos financeiros não-
derivativos e derivativos em 
conjunto 

Varejo 2 3.461.081.000,00  
2 – SUBTOTAL  30 86.290.828.000,00  

Siderurgia e Metalurgia 1 -   Companhias com registrados 
cancelados na CVM  Química e Petroquímica 1 -   
3 – SUBTOTAL  2  -   
4 - TOTAL GERAL  100 728.859.756.000,00  
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Destaca-se, na amostra final, o volume de ativos do setor de Mineração que ultrapassa 
os R$ 188 bilhões de ativos; no entanto, representado por apenas 2 empresas, sendo a Vale a 
maior detentora de ativos, aproximadamente R$ 185 bilhões e a Magnesita, com R$ 3,7 
bilhões. Contudo, o setor de atividade com maior representatividade na amostra final, em 
número de empresas, consiste das companhias do Setor de Energia, totalizando 20 empresas, 
com um total de ativos de, aproximadamente, R$ 90 bilhões. 

Salienta-se que 30 empresas, em 2008, não informaram ou não utilizaram 
instrumentos financeiros não-derivativos e derivativos, o que corresponde a 30% da amostra 
inicial. É relevante destacar a participação destas no volume total de ativos da amostra inicial, 
que representa apenas 12% da amostra total, por volume de ativos, ou seja, apesar de 
representar 30% (percentual elevado) da amostra total de companhias, estas representam 
apenas 12% do volume de ativos. Esta representatividade reforça a afirmativa de que as 
empresas com maior volume de ativos utilizam mais os instrumentos financeiros em suas 
operações. 

A Tabela 2 ilustra as companhias que evidenciaram utilização de instrumentos 
financeiros não-derivativos e derivativos nos exercícios findos em 2007 e 2008. 
 

Tabela 2 –  Companhias que evidenciaram instrumentos financeiros 
Ano Amostra 

Inicial 
Não usou 

derivativos 
Não 

informou 
Registro cancelado 

CVM 
Total que usou 

derivativos 
2007 100 34 4 - 62 
2008 100 30 0 2 68 

 
Da amostra total ressalta-se que duas (Arcelor e Petroquímica União) não divulgaram 

seus demonstrativos em 2008, pois se tornaram companhias fechadas. 
A Tabela 3 apresenta o resultado final das análises relativas aos efeitos no patrimônio 

líquido decorrentes do registro e mensuração dos instrumentos financeiros. 
 

Tabela 3 – Efeitos dos Registros e Mensurações no Patrimônio Líquido 
  2007 2008 
Instrumentos 
Financeiros Companhias Ganhos Perdas Ganhos Perdas 

BRASKEM -  - 7.998,00  - 
USIMINAS - - 27.000,00  - 

TELEFÔNICA - - 76.232.000,00  - 
PERDIGÃO - - 119.000,00  - 

Disponíveis para 
venda  

MRV ENG. - - 19.000,00  - 
AMBEV - - 91.140.000,00  - 

PERDIGÃO - - 50.295.000,00  - 
TENARIS CONFAB - - 17.288.000,00  - 

GUARANI - (18.926.000,00) 12.855.000,00  - 
BRASKEM - - - (110.098,00) 

CEG - - - (147.000,00) 

Hedge Accounting  

MAHLE - - - (109.477.000,00) 
PÃO DE AÇUCAR 2.541.000,00 - - (10.255.000,00) 

Não mencionado  
CAUÊ  - - (6.984.000,00) 

TOTAL  2.541.000,00 (18.926.000,00) 247.982.998,00  (126.973.098,00) 
 

Observaram-se registros e mensurações de instrumentos financeiros, classificados em 
disponíveis para venda e para instrumento de hedge, no patrimônio líquido de 12 empresas no 
ano de 2008, das quais duas evidenciaram instrumentos financeiros também em 2007. Uma 
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foi o Grupo Pão de Açúcar, que evidenciou nas notas explicativas comparativas de 2008, e a 
outra foi o Açúcar Guarani, que o fez nos demonstrativos de 2008 e nas notas explicativas. 

Ressalta-se que as demais 56 companhias, apesar de evidenciarem operações com 
disponíveis para venda e para operações de hedge, não efetuaram registros ou mensurações 
destes. Destas, 20 informaram não aplicar a contabilização de hedge accounting. Da análise, 
tem-se que: 

a) a empresa Usiminas informou que embora faça uso de derivativos com o 
objetivo de proteção, não aplica a chamada contabilização de hedge (hedge 
accounting);  
b) a empresa Natura informou que embora a sociedade e suas controladas façam 
uso de derivativos com o objetivo de proteção (hedge), não adotam a prática contábil 
de contabilização de instrumentos de proteção (hedge accounting); 
c) a empresa Lojas Americanas informou que o efeito do valor justo do “hedge 
accounting, em 01 de janeiro de 2008, não foi registrado contabilmente contra o 
Patrimônio Líquido (CPC 13), em face da não-relevância do montante envolvido”; 
d) as companhias Aracruz, CPFL – Paulista, CPFL – Geração, CPFL – 
Piratininga, Embraer, Hypermarcas, Magnesita, Marcopolo, Minerva, MRS, Nova 
América, Randon, RGE, São Martinho, São Paulo Alpargatas, Suzano e VCP 
citaram notas semelhantes a Usiminas, Natura e Lojas Americanas de justificativa 
para o hedge accounting. 

Observa-se que o hedge accounting não é obrigatório, mas é um direito que a 
companhia tem, sendo opcional sua adoção. Nota-se que é um direito que tem sido pouco 
utilizado pelas companhias abertas brasileiras que utilizam operações de proteção, o que pode 
trazer aos resultados das companhias, que possuam hedge accounting, sensível variação em 
relação aos resultados decorrentes das operações de derivativos para proteção.  

 
Tabela 4 – Análise comparativa dos Ajustes de Avaliação Patrimonial em relação ao Patrimônio Líquido 

Total 

Exercício  Patrimônio Líquido AAP – Instrumentos Financeiros Variação (%) 

2007 252.419.778.000,00 (16.385.000,00) -0,0065% 

2008 300.318.232.000,00 121.009.900,00 0,0403% 

Total 552.738.010.000,00 104.624.900,00   
 
Ressalta-se que, apesar de 12 empresas atenderem a legislação no ano de 2008, no que 

diz respeito ao valor justo das operações, envolvendo os itens classificados em disponíveis 
para venda e para instrumentos de hedge, notam-se que apenas duas companhias divulgaram 
os registros e mensurações do exercício findo em 2007, o que prejudica a análise dos 
impactos nos exercícios. Por outro lado, os registros e mensurações das 12 empresas que, em 
2008, evidenciaram um ajuste de avaliações patrimoniais de R$ 121 milhões de ganhos 
líquidos contra R$ 16 milhões de prejuízos em 2007, demonstram uma variação superior a 
700% em 2008. Pela análise comparativa dos efeitos dos registros e mensurações no 
patrimônio líquido, tem-se uma considerável variação de -0,0065% (perdas ) em 2007 para 
0,04% (ganhos) em 2008.  

Nota-se uma evolução significativa nos registros e nas mensurações no patrimônio 
líquido, pois 12 companhias em 2008 evidenciaram ajustes de instrumentos financeiros, ao 
passo que, em 2007, apenas 2 companhias o fizeram. No entanto, ressalta-se que, da amostra 
final, 56 companhias evidenciaram instrumentos financeiros com o objetivo de proteção, 
entretanto, somente 12 evidenciaram ajustes no patrimônio líquido e as demais 44 empresas 
mencionaram não adotar a prática hedge accounting e não informaram o procedimento 
adotado. Sendo assim, apesar da aparente melhora nos registros e nas mensurações em 2008, 
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faz-se necessário um aprimoramento das normas no que diz respeito ao hedge accounting, 
pois as operações de proteção podem ser mais bem compreendidas com os ajustes registrados 
no patrimônio líquido; no entanto, com a possibilidade de adoção ou não, a maioria das 
companhias o fez em conta de resultado, o que traz pouca transparência ao usuário final. 

Para verificação dos efeitos do registro e mensuração no resultado, foram analisadas 
as Demonstrações do Resultado do Exercício - DRE, em específico as linhas que 
demonstram as receitas e as despesas financeiras do período e ainda as notas explicativas que 
demonstram analiticamente os resultados financeiros dos períodos findos em 2007 e 2008. A 
Tabela 5 ilustra os efeitos do registro e mensuração no resultado desses exercícios. 

 
Tabela 5 - Composição dos Efeitos dos Registros e Mensurações nos Resultados 

 2007 2008 

Companhias Despesas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Receitas Financeiras 
Vale  -   1.490.000.000,00  (1.475.000.000,00)  -   

Csn (157.149.000,00) 551.745.000,00  (534.859.000,00)  -   

Telemar (379.247.000,00)  -    -   127.645.000,00  

Ambev (726.747.000,00)  -    -   535.450.000,00  

Usiminas  -   2.097.000,00  (18.770.000,00)  -   

Telefônica (371.607.000,00) 218.733.000,00  (428.588.000,00) 566.827.000,00  

Embraer (25.611.000,00) 100.042.000,00  (386.207.000,00)  -   

Aes Eletropaulo 57.751.000,00    -   1.587.000,00                                    -   

Suzano  (41.982.000,00) 111.267.000,00  (411.001.000,00) 176.555.000,00  

Jbs (180.877.000,00)  -    -   56.401.000,00  

Pão de Açúcar (20.129.000,00)   -   (40.025.000,00)  -   

Aracruz  -    199.387.000,00  (4.695.569.000,00)   -   
Cemig 
Distribuição 

(81.806.000,00)    -     -   13.359.000,00  

Light Sesa (95.887.000,00) 15.481.000,00    -   14.519.000,00  

Vcp   -    231.941.000,00  (996.730.000,00) 82.208.000,00  

Klabin (58.114.000,00)   -     -   65.075.000,00  

Cemig Gt (88.730.000,00)  4.409.000,00    -   13.157.000,00  

Marfrig   -      -   (96.732.000,00) 55.516.000,00  

Perdigão (84.009.000,00)    -     -   214.323.000,00  

Coelba (119.948.000,00) 20.169.000,00  (96.129.000,00) 139.796.000,00  

Cosan (232.779.000,00) 150.329.000,00  (94.063.000,00) 318.911.000,00  

Mrs (24.085.000,00)    -     -   71.449.000,00  

Celpa (31.423.000,00)    -     -   38.395.000,00  

All   -   65.612.000,00    -   5.713.000,00  

Celpe (4.052.000,00) 1.168.000,00  (3.205.000,00) 6.091.000,00  

Cemat (94.643.000,00)   -     -   36.701.000,00  

All -Malha Norte (5.076.000,00)   -   (40.869.000,00)   -   

Fosfertil   -     -   (9.711.000,00)   -   

Bandeirante (47.980.000,00)   -     -   6.393.000,00  

Caraíba   -     -   (10.270.000,00) 3.910.000,00  

Usina Iracema   -     -   (47.650.000,00) 37.165.000,00  

Ceg (118.480.000,00)   -    (147.382.000,00)   -   

Yara   -   13.703.000,00    -   82.925.000,00  

Frigoríf.Minerva    -     -   (77.095.000,00)   -   

Guarani (33.250.000,00)  4.865.000,00  (98.762.000,00)   -   

Heringer (45.590.000,00) 18.193.000,00  (17.670.000,00) 176.133.000,00  

Natura (26.812.000,00) 348.000,00    -   55.952.000,00  

Grendene (5.658.000,00) 31.045.000,00   (68.228.000,00) 30.897.000,00  
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 2007 2008 

Companhias Despesas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Receitas Financeiras 

Vicunha -      -   (145.793.000,00) -   

Marcopolo  -    50.793.000,00  (41.019.000,00) - 

Mahle (43.198.000,00)   -   (117.057.000,00)   -   
Usina Nova 
América 

 (7.498.000,00) 5.143.000,00  (6.362.000,00) 3.611.000,00  

Randon  (6.484.000,00) 12.723.000,00  (59.271.000,00) 54.051.000,00  

Positivo  (1.669.000,00)    -   (14.456.000,00) 29.338.000,00  

TOTAL (3.102.769.000,00) 3.299.193.000,00  (10.176.886.000,00) 3.018.466.000,00  

 
Pode-se observar pela Tabela 5 que foram evidenciados os efeitos no resultado das 

operações de instrumentos financeiros em 44 companhias em 2008, contra 40 companhias em 
2007, ou seja, 65% das companhias analisadas evidenciaram ganhos ou perdas com 
instrumentos financeiros não-derivativos e derivativos. Salienta-se que a grande maioria delas 
o faz em Nota Explicativa – Resultado Financeiro, e não em Nota – Instrumentos Financeiros, 
o que usualmente dificulta a interpretação das informações, porque algumas companhias 
trataram genericamente os resultados com instrumentos financeiros, juntamente com as 
demais operações financeiras das companhias. Nota-se que 24 companhias, ou seja, 35% da 
amostra final, não evidenciaram os efeitos no resultado, que pode ser uma decorrência da 
generalização dos efeitos de operações financeiras nas companhias, o que carece de melhoria, 
pois o processo de evidenciação dos resultados decorrentes de instrumentos financeiros 
necessita de um maior nível de informação, visando a atender aos usuários das informações 
contábeis. 

Verificou-se em 2008 um forte aumento nas despesas financeiras, com um total de 
mensurações a esse título de R$ 7,1 bilhões de reais em 2008, aumento este decorrente, em 
sua maior parte, de 23 companhias, as quais tiveram um aumento médio nas perdas com 
instrumentos financeiros em torno de 327% em relação a 2007. Esse resultado é 
extremamente relevante e impactou significativamente o resultado de algumas empresas, 
chegando, inclusive, a gerar prejuízos significativos. 

Ressalta-se que em 2008 a crise financeira se aprofundou e a aversão ao risco 
impulsionou o dólar americano em relação ao real. Grandes empresas brasileiras, como a 
Aracruz, Votorantim e Suzano anunciaram perdas com instrumentos de derivativos. Todas as 
companhias divulgaram resultados relacionados aos instrumentos financeiros. Os prejuízos 
registrados pelas empresas citadas em 2008 estão demonstrados na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Composição das Perdas com Instrumentos Financeiros Cias Brasileiras. 

Companhias Perdas com Derivativos em 2008 

Aracruz Celulose S.A. (4.695.569.000,00) 

Votorantim Celulose e Papel S.A (996.730.000,00) 

Suzano Papel e Celulose S.A. (411.001.000,00) 

 (6.103.300.000,00) 
Para as perdas decorrentes dos derivativos, a companhia Aracruz informou em nota 

explicativa que: 
A Aracruz Celulose S.A. 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 subprime, e consequente reversão das expectativas com relação à 
taxa de câmbio, a companhia registrou perdas na liquidação das operações citadas. 
Essa reversão de expectativas, com a consequente desvalorização do real, resultou 
(i) em prejuízos vultosos para a Companhia, (ii) no não-atendimento de cláusulas 
restritivas nos contratos de empréstimos e financiamentos, e (iii) na necessidade da 
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Companhia buscar acordo definitivo com as instituições financeiras contrapartes nas 
operações de derivativos para definir os termos e condições de pagamento da  dívida 
oriunda destas operações. Registrou uma perda total de derivativos de 
aproximadamente US$ 2,13 bilhões. O saldo principal da dívida, resultante desta 
operação, em 31 de dezembro de 2008, foi de R$ 4,7 bilhões. 

 
 No caso da Votorantim Celulose e Papel S.A e Suzano Papel e Celulose S.A., as 

companhias não informaram nenhuma nota a respeito das perdas decorrentes de derivativos, 
porém sabe-se, pelas evidências, em meios de comunicação impressa, que as duas empresas 
obtiveram perdas decorrentes de operação em papéis classificados como derivativos 
cambiais.Em decorrência dessas perdas, observou-se no mercado um processo de queda de 
confiança nessas companhias, em virtude da falta de transparência de suas operações. 

Mesmo diante das relevantes perdas excepcionais com derivativos decorrentes da crise 
financeira, há de se considerar que, mesmo excluindo estes resultados, o saldo, que pode ser 
considerado como decorrente de ajustes de instrumentos do período, é relevante. A Tabela 7 
apresenta o resultado dos efeitos no resultado em relação às perdas excepcionais. 

 
Tabela 7 – Análise dos Efeitos nos Resultados em relação às Perdas Excepcionais das Companhias 

Aracruz, Votorantim e Suzano. 
 2007 2008 Variação % 
Perdas Instrumentos Financeiros  (3.102.769.000,00)  (4.073.586.000,00) 31% 
Ganhos Instrumentos Financeiros  3.299.193.000,00  3.018.466.000,00  -9% 
Resultado Financeiro 196.424.000,00   (1.055.120.000,00)   

 
Apesar de as perdas excepcionais evidenciadas pelas três companhias num total de R$ 

6,1 bilhões serem relevantes em relação ao montante registrados em perdas com instrumentos 
financeiros, que representa 60% das perdas contabilizadas em 2008, estas não minimizaram o 
efeito crescente que houve em 2008. Os resultados obtidos, mesmo após a exclusão dos 
efeitos excepcionais das perdas mencionadas, demonstram uma evolução positiva em 2008, 
representada por 31% nas perdas e -9% nos ganhos. Isso demonstra que os resultados das 
companhias foram impactados por expressivas perdas decorrentes de instrumentos 
financeiros, em decorrência das exigências das novas normas. 
 
5 CONCLUSÕES   

O estudo teve como objetivo analisar os efeitos da mensuração e registro dos 
instrumentos financeiros decorrentes da implementação da deliberação CVM nº. 566/2008 e 
Instrução CVM nº 475/2008 no resultado e no patrimônio líquido das companhias abertas 
brasileiras não-financeiras. Foram analisadas as demonstrações contábeis relativas aos 
exercícios findos em 2007, antes das novas normas, e em 2008, ano em que as novas normas 
passaram a serem exigidas Os objetivos específicos e a sua concretização compreenderam:  

(a) identificar as companhias abertas brasileiras que possuíam instrumentos 
financeiros em 31/12/2008: tendo sido identificadas 68 companhias;  

(b) verificar, dentre as que possuíam instrumentos financeiros, as que efetuaram a sua 
mensuração e registro: tendo sido identificadas 44 empresas; e 

(c) analisar os efeitos dos instrumentos nas companhias que o evidenciaram: tendo 
sido identificados efeitos parciais, no entanto relevantes para os objetivos da pesquisa. 

Na análise comparativa realizada neste estudo não houve a preocupação de se 
encontrar diferenças referentes ao valor (justo ou contábil) dos instrumentos financeiros e 
nem no que se refere às medidas de risco de mercado. Apenas verificou-se se os itens 
selecionados estavam ou não presentes nas demonstrações contábeis das empresas constantes 
na amostra final.  
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Constatou-se que houve uma evolução qualitativa e quantitativa dos efeitos dos registros 
dos instrumentos financeiros.  

Verificou-se considerável evolução nas informações qualitativas, apesar de parciais, dos 
tipos de instrumentos financeiros reconhecidos. Em 2007 não se dispunha desta informação, 
porém, em 2008, 44 companhias evidenciaram os tipos de instrumentos financeiros reconhecidos 
no resultado, considerando-se as categorias predefinidas.  

Quanto ao aspecto quantitativo, verificou-se, também, significativo crescimento nos 
registros e nas mensurações, que evoluíram de 196 milhões, em 2007, para sete bilhões, em 2008. 

Observou-se que as principais discrepâncias no cumprimento da Deliberação CVM nº 
566/08 e Instrução CVM nº 475/08 foram:  

a) No exercício de 2007, somente há evidência de registros e mensurações no 
Patrimônio Líquido por parte de 2 companhias, e 

b) No exercício de 2008, somente 12 companhias evidenciaram instrumentos 
financeiros classificados em disponíveis para venda e a hedge accounting, pode-se 
justificar em decorrência da omissão completa ou parcial de:   

(i)  contabilização do hedge accounting: ressalta-se que o hedge 
accounting não é obrigatório, mas é um direito que a companhia tem, sendo 
assim opcional a sua adoção. Nota-se que é um direito que tem sido pouco 
utilizado pelas companhias abertas brasileiras que utilizam operações de 
proteção, o que pode trazer, aos resultados das companhias, sensível 
variação em relação aos resultados decorrentes das operações do uso de 
derivativos para proteção;  
(ii)  existência de instrumentos classificados como disponível para venda, e  
(iii)  critérios, premissas e metodologias de registros dos resultados, 
provenientes de perdas e ganhos dos instrumentos financeiros, decorrem de 
certa subjetividade dos profissionais responsáveis pelos registros, pois 
demonstra generalização dos demais resultados financeiros com as 
operações de instrumentos financeiros, o que dificulta a análise dos efeitos 
provocados pelos instrumentos financeiros.  

Cabe, ainda, destacar que, apesar de a pesquisa tratar os efeitos excepcionais da crise em 
separado, deve-se alertar para a possibilidade de que as perdas da crise possam ser ainda maiores, 
pois, mesmo as companhias que obtiveram perdas decorrentes da crise, apresentaram informações 
nos demonstrativos um tanto insuficientes para a análise dos efeitos, situação esta que leva a crer 
certa falta de informações dos efeitos da crise relacionada aos instrumentos financeiros.  

Ao final, verificou-se que as novas normas atingiram parcialmente seus objetivos de 
registro e mensuração dos instrumentos financeiros, com efeitos diretos no patrimônio líquido 
e no resultado, em virtude de terem apresentado evolução expressiva. Entretanto, ressalta-se 
que em 2008 não houve integral atendimento às novas normas, em relação ao registro no 
patrimônio líquido ou no resultado. Isso provavelmente seja decorrência de que as 
companhias estão em pleno processo de convergências aos padrões internacionais de 
contabilidade, o que pode ter impossibilitado algumas companhias de atenderem totalmente as 
novas normas contábeis.  

Sugere-se que futuras pesquisas analisem os efeitos do registro e mensuração para os 
exercícios iniciados a partir de 2009, pois em decorrência de 2008 ter sido o primeiro 
exercício de obrigatoriedade às novas normas, diversos pontos ainda suscitam a busca de 
explicações para a não conformidade plena das novas normas contábeis. 
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