
1/4

BREVE REFLEXÃO A RESPEITO DA FORMA DE CONTABILIZAÇÃO
DAS OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO

As cooperativas agropecuárias, em busca de proteção de determinados riscos que
incidem sobre componentes do ativo ou do passivo, normalmente de variações de
preços de produtos agrícolas, realizam operações que denominam de auto
proteção ou hedge próprio, mas também realizam operações com derivativos,
normalmente denominadas de opções de compra ou opções de venda, e a
depender do risco utilizam-se outros derivativos tipo Swap ou NDF.

Diversas cooperativas praticam essas operações com certa regularidade, mas não
adotam a prática de contabilização denominada de “hedge accounting”, e um dos
principais objetivos do presente boletim é justificar, sob o aspecto fiscal, a
importância e até mesmo a necessidade de se adotar essa prática.

A contabilização no formato “hedge accounting” se constitui uma estratégia ou
alternativa contábil que permite neutralizar os efeitos indesejados que podem
incidir sobre os componentes patrimoniais (ativos e passivos) decorrentes do
comportamento de cotações de moedas, de preços de comodities, taxa de juros,
etc.

As regras de contabilização de acordo com a sistemática denominada “hedge
accounting” se encontram para as empresas de pequeno e médio porte na seção
12 da NBC TG 1000 R1, e para as empresas que adotarem as normas gerais no
capítulo 6 da NBC TG 48, ambas do Conselho Federal de Contabilidade.

NBC TG 1000 R1

O item 12.15 estabelece que uma entidade pode designar um relacionamento de
cobertura entre um instrumento de hedge e um objeto de hedge com o que se
qualificará para aplicar a contabilidade de hedge que permite que o ganho ou a
perda no instrumento de cobertura e no item coberto sejam reconhecidos em
resultado ao mesmo tempo.
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O item 12.16 estabelece as condições para se qualificar a aplicação da
contabilidade de hedge, e nos itens seguintes são estabelecidas condições para a
utilização de contabilidade de hedge, assim como quando deve ser descontinuada
a sua aplicação, entre outras informações importantes para quem efetivamente
optar por essa forma de registro.

NBC TG 48

No item 6.1.1 a norma estabelece que o objetivo da contabilização de hedge é
representar, nas demonstrações contábeis, o efeito das atividades de
gerenciamento de risco da entidade que utiliza instrumentos financeiros para
gerenciar exposições resultantes de riscos específicos que poderiam afetar o
resultado, e no item 6.1.2 segue com a definição que a entidade pode escolher
designar a relação de proteção entre o instrumento de hedge e o item protegido,
portanto, trata-se de uma opção e não imposição ou exigência.

A exemplo da NBC TG 1000, porém de forma mais detalhada, essa norma trata da
designação de instrumentos de hedge e itens protegidos, entre outras tantas
informações que se tornam importantes a medida que são aplicáveis, e para que a
tarefa de analisar, entender, e aplicar o seu conteúdo se torna menos complexa, a
recomendação é no sentido de mergulharmos na norma em busca do
enquadramento das operações que são realizadas a medida que ocorrem, sem
deixar, é claro, de realizar um estudo prévio completo, a fim de se ter uma visão
panorâmica do seu conteúdo.

A partir do item 6.5 a norma trata mais especificamente da contabilização, e inicia
definindo três tipos de relações de proteção, a saber:
(a) hedge de valor justo: o hedge da exposição a alterações no valor justo de ativo
ou passivo reconhecido ou de compromisso firme não reconhecido, ou
componente de quaisquer desses itens, que seja atribuível a risco específico e que
possa afetar o resultado;
(b) hedge de fluxo de caixa: o hedge da exposição à variabilidade nos fluxos de
caixa que seja atribuível a risco específico associado à totalidade de ativo ou
passivo reconhecido, ou a um componente dele (como, por exemplo, a totalidade
ou parte dos pagamentos de juros futuros sobre dívida de taxa variável) ou a
transação prevista altamente provável e que possa afetar o resultado;
(c) hedge de investimento líquido em operação no exterior, conforme definido na
NBC TG 02.

Na sequência a norma trata de orientar as diferentes formas de contabilização, e
nesse contexto se tem os registros que são efetuados diretamente nas contas de
resultado, os que devem transitar pela conta denominada Reserva de Hedge e
Outros Resultados Abrangentes, ambas classificadas no patrimônio líquido, a
depender das circunstâncias.

Mas para alcançarmos o objetivo do presente boletim é necessário considerarmos
aspectos tributários, e para isso vejamos o que determina a IN RFB 1700, de 14
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de março de 2017, nos artigos que trata especificamente das operações
realizadas para fins de hedge.

No artigo 107 são estabelecidos os requisitos para que as operações sejam
enquadradas para os fins de hedge, e no § 2º estabelece que a limitação de
dedutibilidade de perdas prevista no art. 106 não se aplica quando as operações
forem destinadas a proteção.

O artigo 108 define quais condições as operações com instrumentos financeiros
derivativos destinadas a hedge devem atender, a saber:
I - ter comprovada a necessidade do hedge por meio de controles que mostrem os
valores de exposição ao risco relativo aos bens, direitos, obrigações e outros itens
objeto de hedge, destacados o processo de gerenciamento de risco e a
metodologia utilizada na apuração desses valores; e
II - ter demonstrada a adequação do hedge por meio de controles que comprovem
a existência de correlação, na data da contratação da operação, entre as
variações de preço do instrumento de hedge e os retornos esperados pelos bens,
direitos, obrigações e outros itens objeto de hedge.

O parágrafo único estabelece que no caso de não atendimento, a qualquer tempo,
das exigências previstas no art. 107 ou na falta de comprovação da efetividade do
hedge, a operação será tributada normalmente e a compensação de perdas na
apuração do IRPJ e da CSLL fica limitada aos ganhos auferidos em outras
operações de renda variável.

Em uma sociedade normal a aplicação da sistemática de contabilização de “hedge
accounting” pode evitar o reconhecimento de valores não dedutíveis, mas no caso
das cooperativas o tema assume uma dimensão bem maior, haja vista que ao não
se adotar a sistemática de contabilização que permite a confrontação e
compensação dos resultados das operações de proteção com as variações dos
elementos designados como objeto de hedge, se pode ter ganhos tributáveis
resultante das operações de proteção e perdas nos componentes do ativo e do
passivo, objeto da proteção, classificados normalmente como de operações com
os cooperados, e consequentemente não computados na apuração das bases de
cálculo do imposto de renda e da contribuição social.

A título de exemplo consideremos uma operação de proteção dos saldos de soja a
liquidar com os cooperados contra as possíveis elevações de preço, mediante
utilização do instrumento financeiro denominado opções de compra.
Consideremos que o preço da soja aumentou e com isso se obteve resultado
positivo com o instrumento financeiro derivativo, e variações de preços negativas
mensuradas sobre o safras a liquidar. Caso não seja adotado a contabilização de
hedge accounting os registros contábeis serão realizados de forma que no
resultado das operações com não cooperados (tributadas) se tenha o ganho e no
resultado das operações com os cooperados o efeito negativo das variações de
preço, no entanto, caso seja adotada a sistemática de contabilização do “hedge
accounting” os valores positivos da operação de proteção serão contabilizados de
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tal forma a anular os efeitos negativos do safras a liquidar, e consequentemente
não se terá ganho tributável, a não ser que o ganho efetivamente seja superior ao
efeito negativo do safras a liquidar.

Outro exemplo que se pode citar é uma operação com NDF para proteção de um
compromisso contratado em moeda estrangeira. Nesse caso se buscará proteção
contra variação cambial negativa (desvalorização do real), mediante a contratação
de uma operação financeira para fixação de cotação futura para a moeda
estrangeira, e em ocorrendo a variação cambial se terá ganho na operação com
NDF e variação cambial passiva. Da mesma forma como no outro exemplo, se não
adotada a sistemática de contabilização do “hedge accounting” teremos um ganho
reconhecido no resultado das operações com não cooperados (tributável), e
variações cambiais negativas sendo, no máximo, reconhecidas entre as operações
com cooperados e não cooperados na proporcionalidade da receita bruta.

O assunto se apresenta pertinente e relevante a medida que são realizadas
operações de proteção com utilização de instrumentos financeiros derivativos,
merecendo, portanto, a atenção dos responsáveis da contabilidade e pelo
planejamento tributário.

Erni Dickel
Sócio Responsável Técnico
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