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RESUMO 

Com a evolução das transações econômicas e financeiras entre os países tornou-se importante 

a prática da gestão dos riscos de mercado nas empresas. Os gestores financeiros para se 

protegerem de choques e flutuações do mercado optam por ferramentas como os instrumentos 

financeiros. Desde os anos 2000, com o cenário econômico mundial abalado por escândalos 

financeiros envolvendo grandes empresas e com a crise financeira dos EUA, as instituições 

normalizadoras das práticas contábeis remodelaram e intensificou-se o processo pela 

padronização a respeito dos instrumentos financeiros. Em vista disso, este artigo objetivou 

verificar se a reclassificação dos instrumentos financeiros e a adoção da contabilidade de hedge 

afetam o valor da firma. Para realizar essa análise, o estudo foi elaborado com base nas 

empresas de capital aberto, listadas na BM&FBovespa, nos anos de 2014 e 2015. A partir disso, 

foi utilizado as informações das notas explicativas sobre a adoção da contabilidade de hedge, 

se fez uso de reclassificações de instrumentos financeiros e como foi divulgado. Além disso, 

agrupou-se os índices fundamentalistas das empresas – tamanho, liquidez das ações, 

endividamento, rentabilidade e oportunidade de investimento - disponíveis no Economática. 

Para inferir o resultado, fez-se uso de regressão econométrica e testes estatísticos. Os resultados 

não apresentaram significância estatística para a relação entre a reclassificação dos 

instrumentos e o valor da firma, bem como entre a adoção da contabilidade de hedge e o valor 

da empresa. Desse modo, a contabilidade de hedge, juntamente com a reclassificação dos 

instrumentos financeiros não apresentaram influência sobre o valor da empresa. Assim, 

verifica-se indícios da irrelevância das práticas de hedge para o mercado de capitais. 

 

Palavras-chave: Instrumentos Financeiros; Hedge Accounting; Reclassificação; Valor 

da Empresa; 
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 1        INTRODUÇÃO 

 

O aparecimento dos instrumentos financeiros derivativos teve origem na necessidade 

dos agentes econômicos em atenuar os riscos inerentes a determinadas atividades. Os primeiros 

registros de atividade semelhante aos derivativos atuais remetem ao século XVII na Holanda 

(Garber, 1989, p.536). 

Nos últimos 40 anos a gestão de risco vem evoluindo e ganha notoriedade no meio 

corporativo e acadêmico por ser um mecanismo fundamental para a prática da gestão de riscos. 

A dinamicidade e a complexidade das transações do ambiente de negócios faz com que esse 

tipo de gerenciamento seja a principal preocupação dos shareholders  (Aven, 2016, p.1). 

 Contudo, muitas empresas utilizam esses instrumentos não com objetivo de proteger os 

riscos de mercado, mas com intuito de especulação. No Brasil, esse assunto se destacou no final 

de 2008, quando o real se desvalorizou e empresas tradicionais tiveram grandes perdas 

financeiras, como a Sadia, Aracruz e Votorantim Celulose e Papel. Essas companhias 

anunciaram prejuízos exorbitantes devido as operações com instrumentos financeiros, que eram 



supostamente operadas com propósito de hedge. Além desses casos, uma série de outras 

empresas brasileiras também tiveram prejuízos financeiros devido a operações similares 

(Lopes, Schiozer & Sheng,2013, p.440). 

Em adição a situação brasileira, a crise financeira mundial de 2008 agravou a economia 

mundial e levantou questões sobre a qualidade da contabilização dos instrumentos financeiros 

derivativos. Assim, a adoção do padrão contábil internacional ganhou ainda mais forças e houve 

mudanças significativas no momento de mensurar e contabilizar os instrumentos derivativos 

(Chiqueto, Silva & Carvalho, 2015, p.684). 

Nesse contexto de padronização das normas contábeis, os gestores financeiros podem 

optar pelo mecanismo do hedge accounting. Esse tipo de contabilização permite que ocorra 

uma simultaneidade entre o reconhecimento do resultado do uso dos derivativos e o 

reconhecimento do item objeto de hedge. De acordo com Castro (2014, p.2), essa adoção é 

opcional, visto que não há obrigação por parte da empresa em designar a totalidade das 

operações ou estratégias de hedge como hedge contábil. 

Diante disso, as possibilidades de escolha entre aplicar ou não a contabilidade de hedge 

pode abrir margens para questionamentos e discussões sobre a sua utilização como ferramenta 

de gerenciamento de resultado contábil (Castro, 2014, p.2).  

Nesse contexto, um o caso brasileiro de destaque, sobre a adoção da contabilidade de 

hedge, é a Petrobras. No ano 2015, os gestores financeiros fizeram uso da contabilidade de 

hedge em um momento peculiar da economia, em que o real passava por grandes 

desvalorizações. Ao adotar esse tipo contabilização a Petrobrás evitou que seu prejuízo anual, 

líquido de tributação, fosse de R$36 bilhões a mais.  Com isso, surgiram debates acerca do uso 

do hedge accounting e dos possíveis gerenciamentos de resultados por parte dos gestores da 

mesma. 

Em vista disso, essa pesquisa tem como objetivo principal investigar a relação entre a 

contabilização do hedge e o valor de mercado das firmas, além de analisar os efeitos das 

reclassificações dos instrumentos financeiros sobre o resultado da empresa. 

Infere-se a relevância desse trabalho pelo seu caráter em contribuir com o quadro 

crescente e atual de estudos voltados à discussão sobre reclassificação dos instrumentos 

financeiros e os efeitos da contabilidade de hedge no resultado das empresas 

Além do mais, o estudo poderá propiciar aos gestores financeiros, acionistas e 

pesquisadores uma melhor compreensão sobre as reclassificações, contabilidade de hedge e a 

geração de valor da firma e, sobretudo, instigar pesquisas futuras. 

 

2          REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1       Adoção das Normas International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 

A contabilidade é guiada e remodelada pelas forças mundiais da economia e da política. 

Nesse sentido, a complexa integração dos mercados demanda uma maior padronização das 

normas, das práticas contábeis e dos relatórios financeiros (Santos, 2016, p.45). 

Diante dessa tendência de padronização das normas, no Brasil, a Comissão de Valores 

Mobiliários por meio da Instrução CVM nº 457, de Julho de 2007, determinou que as empresas 

entrassem em conformidade às normas internacionais até o exercício de 2010. Além disso, foi 

criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que tem como objetivo estudar, preparar 

e divulgar os procedimentos contábeis visando atender às normas internacionais. 

Essa uniformização da linguagem contábil gera benefícios econômicos para as empresas 

brasileiras. Segundo Oliveira e Lemes (2011, p.157), essas firmas tendem a serem mais 

transparentes, confiáveis e comparáveis, e assim, são inseridas no mercado global de capitais, 

conseguindo atrair um volume maior de investidores.  



A crise financeira de 2008-2009 foi um evento de importância para consolidação da 

padronização contábil, visto que evidenciou muitas fraquezas acerca da contabilização do valor 

justo de passivos financeiros (Mackenzie et al., 201, p.). 

O rompimento da bolha imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, afetou a economia 

do mundo todo. O mercado emergente brasileiro, sensível a mudanças internacionais, 

apresentou queda de 21% no Índice Ibovespa e uma contração de 0,2% na produção doméstica. 

Dessa maneira, percebe-se que os efeitos da crise afetaram o Brasil e reforçaram a importância 

da adoção do padrão contábil (Chiqueto et al., 2015, p.685). 

No Brasil, o processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos 

financeiros passou por alterações significativas, sendo a principal mudança caracterizada pelo 

conceito de valor justo. (Lopes, Galdi & Lima,2009, p.1). 

Em relação a essa conjuntura, Ball (2006, p.5) investigou a respeito das vantagens e 

desvantagens das regras contábeis padronizadas inseridas em um país. No lado favorável, o 

autor concluiu que o sucesso foi alcançado devido ao conjunto de normas com alta qualidade. 

Assim, na ocasião, aproximadamente 100 países realizaram a adoção. No lado contrário, a 

produção de relatórios financeiros uniformes seria um problema, visto que há diferenças 

substanciais entre os países. 

De acordo com os CPC de instrumentos financeiros, a adoção das normas internacionais 

propiciou uma representação mais adequada da gestão de riscos nas firmas, pois a contabilidade 

de hedge já era aplicada mesmo antes das IFRS. Contudo, esse tipo de contabilização era feito 

sem o devido reconhecimento, mensuração e evidenciação seguindo a IAS 39, IFRS 7 e a IAS 

32.  

Antes das IFRS, foram analisadas as demonstrações contábeis das vinte maiores 

empresas brasileiras não financeiras, classificadas de acordo com a receita líquida. Darós e 

Borba (2005, p.69) indicaram que algumas empresas não atendem de maneira concisa às 

determinações da CVM e não evidenciam de forma clara e objetiva as informações acerca das 

suas operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.  

 

2.2   Instrumentos Financeiros 

 

Devido à volatilidade do cenário macroeconômico e as situações de incertezas, os 

gestores financeiros buscam por ferramentas de proteção para evitar e mitigar choques e 

flutuações do mercado (Ribeiro, Machado, Júnior, 2013, p.128). 

A gestão de risco tornou-se uma das ferramentas de negócio mais importante na esfera 

corporativa, especialmente durante crise financeira de 2008. Dessa maneira, um número maior 

de empresas não financeiras utilizam instrumentos financeiros com intuito de gerenciar seus 

riscos financeiros (Ayturk, Gurbuz e Yanik, 2016, p.108).                                                 

A gestão dos riscos, de acordo com Mohammed e Knapkova (2016, p.272), é um método 

para diminuir as consequências negativas de qualquer evento financeiro. Além disso, a empresa 

que gere seus riscos produz um efeito positivo na confiança dos acionistas, os quais passam a 

investir mais naquela firma.  

Nesse sentido, os gestores financeiros tendem a praticar o princípio da boa gestão: tomar 

decisões corretas ao lidar com tipos de risco distintos. Na esfera corporativa há os riscos 

estratégicos e não estratégicos, o primeiro refere-se àqueles riscos assumidos pelas próprias 

empresas com objetivo de gerar ganhos competitivos. Já os não estratégicos estão relacionados 

aos riscos que não estão sob controle das empresas, como risco político e econômico. Além 

desses, existem os riscos que envolvem as atividades empresarias de maneira recorrente e são 

denominados de riscos financeiros (Lima, 2015, p.6).           



Além de proteção, as empresas utilizam os instrumentos financeiros para fins de 

especulação. A firma que adota o hedge accounting comprova que o uso dos instrumentos em 

questão foi usado para fins de proteção (Santos,2016, p.38).  

 

2.3 Hedge Accounting 

 

A contabilidade de hedge é resultado das variações que ocorrem no balanço patrimonial 

em função das mudanças no valor justo dos derivativos reconhecidos ou que ainda serão 

gerados e reconhecidos, pelas variações de valor justo dos instrumentos que impactam o 

resultado do período (Mourad e Paraskevopoulos (2010). 

Em conformidade, Castro (2014, p.4) define o hedge accounting como sendo uma 

técnica de registrar, no mesmo período, os efeitos no resultado dos objetos e instrumentos de 

hedge. Esse método de contabilização assegura estabilidade nos resultados das firmas, por 

igualarem os efeitos do objeto de hedge e do instrumento de hedge. 

De acordo com Matos et al. (2013, p.76) a contabilidade de hedge foi desenvolvida 

devido a sua grande importância no mercado financeiro. Esse tipo de contabilidade tem como 

objetivo alcançar um maior grau de evidenciação e controle para as operações de hedges.  

Segundo Lopes, Galdi e Lima (2009, p. 135), a aplicação dessa estratégia altera a base 

de mensuração e a contabilização dos itens objeto de hedge ou dos instrumentos de hedge. O 

método não apresenta restrição quanto às situações em que um derivativo pode ser classificado 

como um instrumento de proteção. Além disso, os gestores podem designar somente uma parte 

do montante dos instrumentos de hedge para fins de contabilidade de hedge.  

Desde as últimas duas décadas alguns trabalham foram feitos com o intuito de esclarecer 

o uso e os efeitos da hedge accounting. Matos et al. (2013, p.83) analisaram as demonstrações 

contábeis das empresas brasileiras e japonesas que participam do mercado internacional no ano 

de 2010, totalizando uma amostra de 25 empresas brasileiras e 15 japonesas. Os resultados 

encontrados indicaram que todas as empresas da amostra operavam com derivativos, exceto 

uma firma brasileira, para se protegem de riscos. Em relação a contabilidade de hedge, os 

autores encontraram que 42% das firmas brasileiras e 87% das empresas japonesas utilizam 

essa estratégia.  

 

2.4 Gerenciamento de Resultados 

 

 Diante da possibilidade da escolha sobre adotar ou não a estratégia da contabilidade de 

hedge, os gestores podem usá-la de acordo com seus próprios benefícios. Coelho e Lopes (2007, 

p.123) definem gerenciamento de resultados como a prática em que os gestores agem com o 

propósito de reportar resultados de acordo com objetivo próprio em um determinado momento. 

Nesse contexto, as escolhas dos gestores geram oportunidades de manipularem o 

resultado contábil visto que a prática da contabilidade de hedge é opcional, dado que a norma 

não obriga as firmas a designar a totalidade das operações como hedge contábil. Assim, uma 

empresa pode estabelecer determinadas estratégias como hedge accounting, desde que seu uso 

seja prospectivo (Castro, 2014, p.1). 

O aumento da contabilização a valor justo está atrelado à evolução dos mercados 

financeiros e ao desenvolvimento dos instrumentos financeiros desde os anos 2000. Essa 

mudança de mensuração é causada pela tendência mundial da mensuração a valor justo, visto 

que essa produz informações contábeis mais relevantes e com maior qualidade. Em mercados 

ineficientes, como o Brasil e os países do Leste Europeu, utilizam dessa técnica contábil devido 

à falta de dados do mercado. Esse mecanismo abre uma janela para que os gestores possam 

utilizar de práticas oportunistas de manipulação dos resultados e assim a afeta a qualidade da 

informação contábil (Šodan, 2015, p.1770). 



No Brasil, a petrolífera Petrobras adotou a contabilidade de hedge para suas operações 

de exportações, de forma a suavizar o impacto da volatilidade de seus ativos e passivos sobre 

os resultados trimestrais, obedecendo a critérios legais e normativos. Através dessa prática 

contábil a companhia atenuou as oscilações do câmbio e assim evitou um prejuízo acrescido de 

R$36 bilhões no ano de 2015(Silva, 2013, p.12). 

Para Portulhak el al. (2014, p.106) o alisamento de resultado é uma prática que 

caracteriza uma maneira de oportunismo por parte dos gestores das firmas. Assim, eles buscam 

apresentar resultados financeiros com menor volatilidade aos acionistas e demais interessados. 

Os autores investigaram 214 empresas brasileiras entre os anos de 2005 e 2011. Os resultados 

indicaram evidências que há uma relação inversa entre a prática de alisamento de resultados e 

os instrumentos financeiros. Então é provável que tais práticas sejam utilizadas como 

substitutas para a redução da volatilidade dos resultados das companhias.  

 

2.5 Reclassificação dos Instrumentos Financeiros 

 

Análises foram feitas sobre as consequências da reclassificação dos instrumentos 

financeiros, seguindo as novas normas IFRS, através do custo amortizado e não mais pelo valor 

justo. Essa alteração da norma foi realizada a fim de evitar mais desvalorização dos ativos e 

mitigar as possíveis manipulações de ganhos e perdas, que levaram a crise financeira dos EUA. 

No trabalho de Kholmy e Ernstberger (2010, p.3), os resultados indicaram que os bancos 

europeus que optaram pela reclassificação dos ativos financeiros exibiram uma demanda maior 

por suas ações após a divulgação sobre as reclassificações. 

Sobre a discussão entre o uso de reclassificações e o gerenciamento de resultados, no 

Brasil, para Almeida (2010. p.9) após a IFRS 9 houve uma melhoria em relação a redução de 

categorias e assim as práticas de manipular os ganhos ficas mais restritivos. 

Nesse contexto, de acordo com o CPC 39, a entidade deve reclassificar um instrumento 

financeiro quando esse deixa de ter todas as características ou que satisfaça as condições de 

instrumento financeiro. Além disso, o Pronunciamento evidencia que a entidade deve reavaliar 

a reclassificação quando ela emitir ou recomprar outro instrumento financeiro e divulgar as 

informações a respeito dos valores que foram reclassificados. 

Diante dessa conjuntura de padronização da contabilização dos instrumentos 

financeiros, esse estudo busca investigar a relação entre a reclassificação dos instrumentos 

financeiros e o valor de mercado das empresas, além de analisar os efeitos da adoção da 

contabilidade de hedge no resultado das empresas. 

Para alcançar o objetivo em questão, foram definidas as hipóteses dessa pesquisa, que 

são: 

H1: A adoção de hedge accounting impacta negativamente o valor a empresa.  

H2: A reclassificação de instrumentos financeiros impacta negativamente o valor a 

empresa.   

 

2  DADOS 

 

2.1       Amostra 

A base de dados é formada por todas as empresas de capital aberto, listadas na 

BM&FBovespa, nos anos de 2014 e 2015. Para resultados mais robustos, a análise foi 

desenvolvida com todas as firmas que tenham divulgado informações financeiras no ano em 

questão. No total, foram listadas 1221 empresas. Após esse levantamento fez-se, manualmente, 

a coleta das informações sobre o uso dos derivativos, a adoção da contabilidade de hedge e se 

houve reclassificações de instrumentos financeiros. Para tal, foram utilizadas as Notas 



Explicativas, as quais são publicadas junto às Demonstrações Contábeis no sistema de 

informações da CVM e BM&FBovespa.  

As informações pesquisadas nas notas explicativas são: i) uso de derivativos – sim ou 

não; ii) uso do hedge accounting – sim ou não; iii) houve reclassificações – sim ou não e iv) 

qual tipo de reclassificações. Esses dados foram organizados em planilha do Excel e referem-

se as variáveis de interesse do modelo desse estudo. 

Em sequência, foram excluídas todas as empresas que não divulgaram suas informações 

e que apresentaram liquidez das ações igual a zero, pois essas distorceriam os resultados 

esperados, como apresentado por Júnior (2008, p.97). Sendo assim, após a exclusão de missing, 

resultou-se numa amostra com 335 firmas.  

 

2.2      Descrição das Variáveis 

  

2.2.1   Variável Dependente: Q de Tobin 

 

O índice Q de Tobin (QT) foi considerado como a variável dependente, em que QT é 

proxy do valor da firma e apresenta o valor da corporação no sentido de performance, pois 

facilita a comparação entre empresas de diferentes tamanhos. Além disso, o indicador de QT é 

notável no meio científico como sendo variável dependente em modelos que visam analisar as 

relações de causalidade entre o valor da firma e outras variáveis independentes, assim como é 

o intuito dessa pesquisa e que segue os autores: Famá e Barros (2000), Júnior (2008, p.97), 

Ribeiro, Machado e Júnior (2013, p. 132), Walker et al. (2014) e Guariglia e Yang (2016). 

Dessa maneira o QT é definido como segue a equação:    

 

𝑄𝑇 =
𝐴𝑇 − 𝑉𝐶𝐸 + 𝑉𝑀𝐸

𝐴𝑇
 

 

AT = Valor contábil dos ativos 

VCE = Valor contábil do equity (patrimônio líquido) 

VME = Valor de mercado do equity1 

 

2.2.2    Variáveis de Interesse 

 

De maneira a testar as hipóteses de pesquisa, foram criadas três variáveis dummy. 

Assim, será possível realizar a mensuração dos impactos da reclassificação dos instrumentos 

financeiros e da adoção da contabilidade de hedge sobre o valor da firma. 

As variáveis de interesse são: 

HedgeAcc: é uma variável dummy que busca estimar o impacto da adoção do hedge 

accounting no valor da empresa. 

Reclas1: é uma variável dummy que procura mensurar o impacto da reclassificação de 

instrumentos financeiros sobre o valor da empresa, as quais fizeram a divulgação de acordo 

com as normas contábeis. 

Reclas2: é a variável dummy que visa analisar o impacto da reclassificação de 

instrumentos financeiros sobre o valor da firma, daquelas firmas que não divulgaram sobre tais 

práticas de acordo com as normas. 

 

                                                           
1O Economática calcula essa variável da seguinte forma: Valor de mercado$ =  A. Em que A = Total de ações outstanding* cotação não 

ajustada por proventos. Para empresas com mais de uma classe de ação a fórmula é: cotação A * quantidade classe A + cotação classe B * 

quantidade classe B. 



 

 

2.2.3    Variáveis de Controle 

 

Para inferir o impacto da reclassificação dos instrumentos financeiros sobre o valor da 

firma, é necessário controlar algumas variáveis que possam afetar o valor da empresa. Assim, 

as variáveis de controle são:  

Tamanho: considerar essa variável para controle é importante, visto que há um 

relacionamento positivo entre lucratividade e tamanho. Assim, espera-se um relacionamento 

positivo entre o tamanho e o valor da firma. Ribeiro, Machado e Júnior (2013, p.132). Esse 

indicador é calculado como o logaritmo do total de ativos das empresas.  

Liquidez das Ações em Bolsa: controlar essa variável é importante, visto que os 

investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto por ações com maior liquidez em bolsa, 

o que está relacionado com QT (Correia e Amaral, 2012, p.14). Essa variável foi retirada do 

Economática denominada como liquidez em bolsa. 

Rentabilidade: essa proxy é considerada na literatura pois empresas mais rentáveis 

apresentam um Q de Tobin maior (Júnior, 2008, p.98). Será calculada pela razão entre Lucro 

Líquido sobre o Patrimônio Líquido menos o Lucro Líquido. 

 Endividamento: essa proxy pode influenciar a formação da estrutura de capital das 

firmas (Kayo e Famá, 1997, p.1). Dessa maneira, espera-se que influencie o valor da empresa. 

Foi calculada pela razão da dívida bruta pelo patrimônio líquido.  

Oportunidade de Investimento: as ações de firmas com maior oportunidade de 

investimento apresenta maior probabilidade de valorização àquelas empresas que apresenta 

menos oportunidade de investimento. Desse modo, será feito o controle desse indicador visto 

que ele afeta o valor da firma.  O cálculo desse indicador é feito pela razão entre o CAPEX2 e 

a Receita Líquida  

Os dados sobre as variáveis de controle foram retirados do software de informações 

financeiras e econômicas Economática®. 

 

 

3  METODOLOGIA 

De forma a testar as hipóteses de pesquisa, foi definido o modelo linear por meio da 

seguinte equação: 

 

𝑄𝑇𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐻𝑒𝑑𝑔𝑒𝐴𝑐𝑐 + 𝛽2𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠1 +  𝛽3 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠2 + 𝛽4 𝐿𝑖𝑞𝑎çõ𝑒𝑠 +  𝛽5𝑇𝑎𝑚 +

 𝛽6 𝐸𝑛𝑑 +  𝛽7 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏 +  𝛽8 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

 

Em que: QTi,t é o Q de Tobin cada firma i no período t, β são os estimadores, 𝐻𝑒𝑑𝑔𝑒𝐴𝑐𝑐 

é uma variável dummy que procura estimar o impacto da adoção do hegde accounting no valor 

da firma. 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠1 é uma dummy que procura mensurar o impacto da reclassificação de 

instrumentos financeiros sobre o valor da empresa, as quais fizeram a divulgação de acordo 

com as normas. 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑠2 é variável dummy que procura analisar o impacto da reclassificação 

de instrumentos financeiros sobre o valor da firma, daquelas firmas que não divulgaram 

segundo com as normas. Além dessas, as variáveis de controle são representadas por: Liqações 

                                                           
2 A sigla CAPEX refere-se capital expenditure, a qual designa o montante de dinheiro despendido na aquisição  de bens de capital de uma 

determinada empresa. 



(Liquidez das ações em bolsa), Tam (Tamanho), End (Endividamento), Rentab (Rentabilidade), 

Oport Invest (Oportunidade de Investimento) e o termo  𝜀𝑖,𝑡 equivale ao erro. 

A análise de regressão linear possibilita detectar quais as variáveis têm maior ou menor 

impacto sobre o valor das empresas que fizeram a reclassificação dos instrumentos financeiros 

e adotaram a contabilidade de hedge. Para tal, foram utilizados os dados históricos dispostos 

em corte transversal, dado que a amostra de empresas (i=1, 2,..,335) será observada em dois 

momentos (t=2014,2015). Essa técnica estatística procura estudar a influência das variáveis 

explicativas sobre a variável dependente para um conjunto de observações ao longo do tempo 

(Wooldridge, 2010). 

 

 

4  RESULTADOS 

 

4.1       Análise Descritiva dos Dados 

De acordo com Fávero et al. (2014, p.27) a estatística descritiva tem como objetivo 

realizar a descrição e avaliação de uma determinada amostra. A tabela 1, abaixo, apresenta um 

resumo da estatística da amostra dessa pesquisa. 

No período analisado, o Q de Tobin médio foi de 1,99 e desvio padrão de 9,12. Esses 

resultados revelam que há variabilidade na amostra, o que é positivo para a estimação dos 

parâmetros do modelo geral. 

A proxy do tamanho apresenta média de 14,90 e desvio padrão de 1,76. Esses valores 

indicam que a amostra apresenta diversidade no tamanho das empresas, revelando que a 

amostra não está concentrada apenas em empresas de grande porte.  

 

Tabela 1 - Estatística Descritiva da Amostra 

Variáveis  Nº Obs. Média Mediana DP Máx. Mín. 

Q de Tobin 335 1,99 1,05 9,12 161,53 0.00 

Tamanho (ln do ativo) 335 15,67 15,69 1,76 21,09 6,36 

Liquidez das ações 335 0,48 0,18 0,88 8,50 0,01 

Endividamento 335 1,74 0,57 7,71 105,72 (18,25) 

Rentabilidade 335 0,23 0,08 2,91 52,13 (3,11) 

Oportunidade Invest. 335 0,19 0,06 1,12 17,22 (2,20) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2       Análise dos Resultados da Estimação de MQO 

Os resultados da estimação, utilizando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO)3, encontram-se descritos na tabela 2. Eles confirmam os resultados encontrados na 

literatura. 

 

 

                                                           
3Ordinary Least Squares (OLS) 



Tabela 2 - Estimação de MQO 

Anos 2014 2015 

 Coefic. P-Value Coefic. P-Value 

HedgeAcc 0,53 0,31 (1,54) 0,58 

Reclas1 (0,23) 0,68 (1,70) 0,47 

Tam (1,27) 0,00 0,10 0,88 

Liquidez das 

Ações 

1,28 0,00 (0,87) 0,57 

Endividamento (0,96) 0,35 (0,04) 0,69 

Rentabilidade 0,66 0,11 (0,01) 0,99 

Oport. Invest (0,24) 0,00 0,11 0,87 

NºObservações 170 165 

R2 0,30 0,01 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pela análise da tabela acima, para os anos de 2014 e de 2015, não foram encontradas 

evidências significativas sobre a decisão de fazer uso da contabilidade de hedge e o valor das 

firmas.  Esse resultado, além de corroborar com os trabalhos apresentados na literatura como 

para Santos(2016), infere algumas questões acerca de uma provável irrelevância das práticas 

contábeis para aqueles usuários da informação contábil mais voltados ao mercado de capitais. 

Além disso, os resultados também indicaram que a prática de reclassificação dos 

instrumentos financeiros não impacta negativamente o valor das empresas, visto não houve 

significância estatística. O mesmo resultado foi encontrado pelos autores Kholmy e Ernstberger 

(2010). 

Em relação aos efeitos das variáveis de controle sobre a variável explicada, para o ano 

de 2014, os resultados revelam que tamanho, liquidez das ações e oportunidade de investimento 

são significantes a 1%, a 5% e a 10%. Dessa maneira, liquidez das ações impacta positivamente 

o valor da firma, visto que o coeficiente é positivo. Já as variáveis de tamanho e oportunidade 

de investimento, apresentaram coeficiente negativo, assim impactam negativamente o valor da 

firma. 

Para o ano de 2015, todas as variáveis de controle são não significantes e não alteram o 

valor da empresa. 

Além disso, em conformidade com Wooldridge (2011) o R-quadrado (R2) indica qual 

a porcentagem dos regressores explica a variável dependente. Assim, em 2014 as variáveis 

independentes explicaram 30% do Q de Tobin e 1% do Q de Tobin no ano de 2015. 

 

5 CONCLUSÃO 

Devido às transações financeiras mundiais, os gestores financeiros usualmente optam 

por utilizar mecanismos de proteção contra as volatilidades do mercado. Diante dessa 

conjuntura, os instrumentos financeiros estão cada vez mais sendo utilizados como ferramentas 

para gerenciar os riscos de mercado. Embora haja um aumento do uso desses instrumentos, 

ainda não há consenso na literatura sobre os impactos da reclassificação de tais instrumentos 

sobre o valor das companhias e se a adoção de hedge accounting também gera impactos no 

resultado da empresa.  

Dessa maneira, o presente estudo buscou averiguar se a adoção do hedge accounting e 

a reclassificação de instrumentos financeiros impactaram o valor da firma, nos anos de 2014 e 



2015, para as firmas de capital aberto brasileiras. Para alcançar o objetivo em questão, utilizou-

se algumas estratégias, como a estatística descritiva dos dados e análise da regressão através do 

método de mínimos quadrados ordinários, MQO.  

Para formar o banco de dados da referida pesquisa, utilizou-se a base de dados 

Economática e as notas explicativas das empresas da amostra com intuito de agrupar as 

informações sobre as variáveis de interesse, as variáveis de controle e a variável dependente. 

Após toda a inferência dos dados, a partir do modelo de MQO, os resultados indicam que não 

há significância estatística na relação entre as reclassificação dos instrumentos financeiros e o 

valor das firmas. Dessa maneira, não há indícios que a reclassificação dos instrumentos 

financeiros afeta negativamente ou positivamente o valor da firma.  

Em relação ao impacto da adoção da contabilidade de hedge, os resultados não são 

estatisticamente significantes. Assim, a decisão de fazer hedge accounting não impactou 

negativamente o valor da firma nos anos analisados. Além disso, esses resultados instigam 

algumas questões acerca de uma provável irrelevância das práticas contábeis para aqueles 

usuários da informação contábil mais voltados ao mercado de capitais. 

Para o ano de 2014, os resultados da regressão dessa pesquisa corroboram com aqueles 

encontrados na literatura, visto que as proxys de Tamanho, Oportunidade de Investimento e 

Liquidez das Ações afetam o Q de Tobin.  

Dessa forma, essa pesquisa contribui com a literatura e estudos acerca da adoção da 

contabilidade de hedge e sobre reclassificação dos instrumentos financeiros, em mercados em 

desenvolvimento, por constatar através dos resultados obtidos que essas variáveis não afetam o 

resultado das empresas. 

Uma das principais limitações decorre das informações sobre reclassificação dos 

instrumentos financeiros nas notas explicativas. Mesmo com o processo de convergência das 

normas contábeis e a adoção das normas IFRS, a qual exige uma maior transparência e melhoria 

na divulgação, algumas empresas ainda não fazem a devida divulgação sobre os instrumentos 

financeiros. Além disso, os dados que foram retirados das notas explicativas causa uma possível 

restrição ao estudo, visto que não estão em sistemas parametrizados como o Economática. 
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