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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo principal investigar o grau de cumprimento das 

exigências de evidenciação referentes aos riscos de mercado definidas na Instrução CVM 

480/2009 pelas empresas de capital aberto listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa. 

Considerando a eficiência informacional do mercado dos EUA bem como do modelo legal 

desse país (TORRES; BONOMO; FERNANDES, 2002; BONE; RIBEIRO, 2002) e o 

resultado da pesquisa realizada por Goulart (2003) - ao identificar que a evidenciação 

bancária no mercado doméstico, apesar de mostrar indicadores de evolução na área de riscos 

de mercado, demonstra um nível incipiente de transparência, quando comparado com as 

práticas da divulgação de instituições do sistema financeiro internacional -assume-se como 

hipóteses da pesquisa: (i) o nível da evidenciação dos riscos de mercado das empresas 

emissoras de ADR é estatisticamente diferente ao das empresas não emissoras de ADR; e (ii) 

o nível da divulgação dos riscos de mercado das empresas financeiras é estatisticamente 

diferente daquele das empresas não financeiras. A amostra do estudo é composta de 125 

empresas de capital aberto com ações negociadas na BM&FBOVESPA, listadas no segmento 

Novo Mercado, na data de 31/12/2011. As empresas selecionadas foram classificadas em 

emissoras e não emissoras de ADR. Além disso, foram também separadas as empresas em 

financeiras e não financeiras, conforme classificação setorial da BM&FBovespa. A análise 

dos dados foi realizada por meio da combinação de dois métodos, na seguinte ordem: (1) 

análise de conteúdo para identificação dos itens de riscos de mercado evidenciados pelas 

empresas nos formulários de referência divulgados pelas empresas em 2010, ano base 2009; e 

(2) Teste de Média, para análise comparativa da divulgação dos riscos de mercado entre os 

grupos mencionados. A análise foi realizada de forma segmentada, conforme os itens 

evidenciados, constantes no formulário de referência: item 5.1- descrição dos riscos de 

mercado a que o emissor está exposto (informação obrigatória); item 5.2- política de 

gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, seus objetivos, estratégias e 

instrumentos; item 5.3- alterações significativas nos principais riscos de mercado a que o 

emissor está exposto; e item 5.4, informações relevantes (obrigatórias). Os resultados da 

pesquisa indicaram que a média do nível de divulgação dos riscos de mercado das empresas 

analisadas foi de 86,60%. A análise descritiva dos dados apontou ainda que as empresas da 

amostra obtiveram um nível da divulgação homogêneo. Por meio do teste estatístico de 

diferença de médias, constatou-se que não há diferença significativa entre as médias de 

divulgação das empresas conforme a emissão de ADR e consoante a participação no setor 

financeiro. Além disso, percebeu-se que os riscos de mercado apontados com maior 

frequência pelas empresas foram o de taxa de câmbio e o de taxa de juros. Quanto à política 

de gerenciamento de riscos de mercado, seus objetivos, estratégias e instrumentos, a maioria 

das empresas divulgou de forma completa as informações, sendo pouco representativa a 

quantidade de empresas que divulgou parcialmente esses itens. Quatro empresas mostraram as 

alterações significativas nos principais riscos de mercado e nas políticas de gerenciamento de 

riscos. Apenas 21 empresas evidenciaram informações julgadas relevantes sobre riscos de 

mercado. 

 

Palavras-chave: Riscos, Disclosure, Formulário de Referência 



 

 

ABSTRACT 

 

The overall objective of this study is to investigate the degree of compliance with disclosure 

requirements relating to market risks defined in CVM Instruction 480/2009 by publicly traded 

companies listed on the BM&FBovespa. Considering the informational efficiency of the U.S. 

market as well as the legal model of that country (TORRES; BONOMO; FERNANDES, 

2002; BONE; RIBEIRO, 2002) and the result of research conducted by Goulart (2003) 

(identifying the disclosure that the bank in the domestic market, despite showing indicators 

developments in the area of market risks, shows an incipient level of transparency compared 

with the practices of dissemination of the international financial institutions), is assumed as 

the research hypotheses: (i) the level of disclosure of market risks companies issuing ADR is 

statistically different from the companies non issuing ADRs, and (ii) the level of disclosure of 

market risks of financial firms is statistically different from non-financial corporations. The 

study sample consists of 125 publicly traded companies traded on BM&FBovespa, listed on 

the "New Market" segment of the date of 12.31.2011. The selected companies were classified 

into issuing and non issuing ADR. In addition, companies were also separated into financial 

and non financial sector classification as the BM&FBovespa. Data analysis was performed by 

combining the two methods in the following order: (1) content analysis to identify items of 

market risks as evidenced by the firms in the reference forms disclosed by companies in 2011, 

and (2) Test Medium, for comparative analysis of disclosure of market risks between the 

groups mentioned. The analysis was performed in a segmented way, as evidenced items 

contained in the form of reference: 5.1-item description of market risk that the issuer is 

exposed (mandatory information); 5.2-political management of market risks taken by issuer, 

its objectives, strategies and instruments; item 5.3-significant changes in key market risks to 

which the issuer is exposed, and item 5.4, relevant information (mandatory). The results 

indicate that the average level of disclosure of market risks of the companies surveyed was 

86.60%. The descriptive analysis also showed that firms in the sample had a homogeneous 

level of disclosure. Through the statistical test of mean difference, it was found that no 

significant difference between the means of dissemination of companies as the issue of ADR 

and depending on the participation in the financial sector. 

 

Keywords: Risk, Disclosure, Reference Form 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O dinamismo do mercado, a alta competitividade e a volatilidade, com as informações 

sendo geradas e utilizadas em tempo real, conferem nova dimensão à necessidade de 

planejamento e monitoramento das estratégias e dos riscos inerentes às decisões 

administrativas e financeiras. Com efeito, pode-se dizer que as atividades financeiras nas 

organizações implicam uma exposição aos diversos tipos de risco. Os riscos podem acarretar 

perdas economicamente relevantes, contribuindo para uma descontinuidade dos negócios nas 

entidades. 

Nas organizações, convive-se com os riscos em suas variadas formas – estratégico, 

imagem, financeiro, operacional, de mercado, dentre outros. Os gestores das empresas podem 

ser totalmente avessos ou propensos aos riscos, mas a maioria situa-se entre esses dois 

extremos, administrando e gerenciando o risco. Nas empresas, Figueiredo (2001) acentua que 

o risco, como variável de retorno, está ligado diretamente ao resultado das organizações e será 

sempre objeto de estudo.  

Alguns fatores que evidenciaram a necessidade de gerenciar os riscos nas 

organizações foram os recentes escândalos envolvendo grandes instituições, como Enron, 

Worldcom, Kmart, Adelphia Comunications, Global Crossing e Parmalat, que contribuíram 

para abalar um dos alicerces do relacionamento entre os investidores e as empresas no que 

concerne à confiança, levando à demanda por informações mais relevantes (CARVALHO; 

TRAPP; CHAN, 2004). Esses escândalos também contribuíram para suscitar a importância da 

transparência das demonstrações financeiras, e, segundo Carvalho, Trapp e Chan (2004), 

estão diretamente relacionados ao risco atribuído a uma instituição, visto que uma 

transparência maior pode reduzir o nível de incerteza dos stakeholders. 

São crescentes os desafios enfrentados pelos gestores no gerenciamento de riscos das 

empresas, principalmente daquelas em que a exposição é maior e pode acarretar grandes 

prejuízos. Neste ambiente, é requerida cada vez mais a melhor transparência informacional, 

de forma a atender as necessidades de todos os agentes internos e externos das organizações. 

Nesta perspectiva, o Banco Central do Brasil – BACEN (2002, p. 100) assinala que: 

[...] somente a partir de um nível de transparência satisfatório, com informações 

confiáveis (...), é que reguladores, participantes do mercado, acionistas, investidores 

e outros usuários da informação serão capazes de avaliar com precisão a condição 

financeira de determinada instituição, seu desempenho, o andamento de seu negócio 

e os riscos relacionados às suas atividades. 

Nesse sentido, percebe-se que as informações contábeis ou gerenciais fornecidas pelas 

empresas devem atender aos vários níveis de exigências, legais ou não, com o objetivo de 



4 

 

serem úteis e também relevantes para a tomada de decisões, contribuindo para a transparência 

de informações. Segundo o International Accounting Standard Board - IASB (2001, p. 60),  

Para ser útil, a informação deve ser relevante em termos de atendimento às 

necessidades dos usuários no processo de tomada de decisões. A informação tem a 

qualidade da relevância quando influencia as decisões econômicas dos usuários, 

ajudando-os a avaliarem eventos passados, presentes ou futuros, ou, ainda, 

confirmando ou corrigindo suas avaliações passadas. 

Do texto do IASB (2001), observa-se que a informação é relevante quando contribui 

para uma avaliação pelos usuários em qualquer evento, seja ele do passado, presente ou do 

futuro, o que pode permitir acompanhamento e controle contínuos dos negócios, 

possibilitando ainda a realização de inferências. Na visão do Bank for International 

Settlements - BIS (1998a), a informação é relevante aos participantes de mercado quando os 

ajuda a avaliar os riscos e retornos esperados de investir, emprestar , ou ter outras exposições 

a um banco.  

No Brasil, a gestão de riscos nas empresas obtém a atenção de vários setores da 

economia, principalmente das instituições financeiras e das seguradoras. Consoante Peleias et 

al. (2007), o esforço para implementação e/ou melhoria das ferramentas de controle de riscos 

no mercado bancário brasileiro se materializa com a promulgação de normativos da Comissão 

de Valores Imobiliários - CVM e do Banco Central do Brasil - BACEN. 

No pensamento de Figueiredo (2001), a gestão de risco em instituições financeiras 

tornou-se mais efetiva após a experiência do banco Barings, que levou o Comitê de 

Supervisão Bancária de Basileia a criar, em 1997, padrões internacionais a fim de gerenciar os 

riscos para os participantes desse mercado. 

Desde a criação do Comitê de Basileia em 1974, a regulamentação bancária demonstra 

avanços significativos (BANCO DO BRASIL, 2007). Assim, em junho de 2004, o Comitê 

divulgou o Novo Acordo de Capital, comumente conhecido por Basileia II, com os seguintes 

objetivos: promover a estabilidade financeira, fortalecer a estrutura de capital das instituições, 

estimular maior transparência e disciplina de mercado e favorecer a adoção das melhores 

práticas na gestão de riscos (BANCO DO BRASIL, 2007). 

O último item do acordo de Basileia aborda o gerenciamento dos riscos operacionais e, 

segundo Brito (2003), o não acesso a informações sobre riscos pode prejudicar a gestão na 

avaliação do estado atual e perspectivas de uma instituição financeira: 

Sem a evidenciação dos riscos de mercado e de crédito, a gestão tem dificultado e 

prejudicado a melhor compreensão de como está o banco e do que pode acontecer 

com ele a curto, médio e longo prazo, em decorrência das perdas que possam vir a 

ocorrer. (BRITO, 2003, p. 45). 
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Mais recentemente, entretanto, o assunto ganha espaço também no âmbito de 

instituições não financeiras. Para Castro (2002), o gerenciamento de riscos é tema que 

assume, crise após crise, papel relevante e definitivo no ambiente das organizações.  

Entre os aspectos que contribuem para tal, destacam-se o aumento da interdependência 

e da volatilidade nos mercados nos quais as empresas atuam, a adoção de normas, por órgãos 

reguladores, com o objetivo de minimizar perdas aos investidores, e a percepção, por parte 

destes investidores, de que os indicadores comumente utilizados para avaliar empresas são 

insuficientes para identificar, ex ante, potenciais situações de estresse.  

As empresas não financeiras também são normatizadas por órgãos reguladores no 

Brasil e no Exterior. Em âmbito internacional, em novembro de 2009, foi publicada, mas sem 

caráter de exigibilidade, a primeira versão da ISO 31000, que trata especificamente da gestão 

de riscos nas empresas. Essa norma descreve o processo sistemático e lógico da gestão de 

riscos e prevê um conjunto de princípios que deve ser atendido antes da gestão eficaz dos 

riscos. Ela foi criada com o intuito de normatizar, mediante regras, a gestão de riscos das 

empresas no mundo e tem caráter de orientação (ISO, 2009). 

No Brasil, o Ofício-Circular 01, de 25 de fevereiro de 2005, da Comissão de Valores 

Mobiliários, exige a divulgação em notas explicativas, por exemplo, das políticas de atuação 

de controle das operações financeiras nos seus itens 17.10 e 21.6: 

17.10 - Divulgação em Nota Explicativa dos efeitos das alterações nas taxas de 

câmbio 

Em nota explicativa às demonstrações contábeis e às informações trimestrais, devem 

ser divulgados, quando relevantes, os montantes dos ativos e passivos em moeda 

estrangeira, os riscos envolvidos, o grau de exposição a esses riscos, as políticas e 

instrumentos financeiros adotados para diminuição do risco, bem como, no caso do 

registro, no ativo diferido, do resultado líquido negativo derivado do ajuste dos 

valores em reais de obrigações e créditos, o montante das despesas e das receitas 

decorrentes da variação cambial, assim como a destinação contemplada, as bases de 

amortização e os valores amortizados em cada período. 

21.6 - Divulgação em Nota Explicativa de instrumentos financeiros 

A companhia aberta deverá evidenciar, sempre que relevante: 

a) o valor de mercado de todos os instrumentos financeiros, reconhecidos ou não 

como ativo/passivo em seu balanço patrimonial; 

b) os critérios e premissas adotados para determinação desse valor; e 

c) as políticas de atuação e de controle das operações nos mercados derivativos e dos 

riscos envolvidos. 

A importância do gerenciamento de riscos também é destacada nas melhores práticas 

de governança corporativa. Entretanto, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

(IBGC) contribui para a gestão do risco mediante a difusão de seu código de melhores 

práticas de governança corporativa, conforme itens seguintes (IBGC, 2009, p. 29 e 31): 
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Item 2.2 - A missão do Conselho de Administração é proteger e valorizar a 

organização, otimizar o retorno do investimento no longo prazo e buscar o equilíbrio 

entre os anseios das partes interessadas (shareholders e demais stakeholders), de 

modo que cada uma receba benefício apropriado e proporcional ao vinculo que 

possui com a organização e ao risco a que está exposta.  

Item 2.3.1 - O Conselho de Administração deve assegurar-se de que a Diretoria 

identifica preventivamente – por meio de um sistema de informações adequado – e 

lista os principais riscos aos qual a organização está exposta, além da sua 

probabilidade e ocorrência, a exposição financeira consolidada a esses riscos 

(considerando sua probabilidade de ocorrência, o impacto financeiro potencial e os 

aspectos intangíveis) e as medidas e os procedimentos adotados para sua prevenção 

ou mitigação. 

Outras exigências recentes foram e são criadas por órgãos governamentais na intenção 

de fiscalizar e tornar publicadas algumas informações relevantes das organizações. Dentre 

elas, destaca-se a instrução CVM n°. 480, de dezembro de 2009, dispondo sobre o registro de 

emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de 

valores mobiliários. Para estimular o interesse dos investidores e melhorar o nível 

informacional das empresas emissoras de valores mobiliários, a Instrução nº. 480/2009 traz, 

em seu anexo, o documento denominado Formulário de Referência, especificando os 

elementos que devem ser evidenciados pelas empresas sobre diferentes assuntos. 

Referida instrução exige das empresas de capital aberto a descrição dos fatores de 

risco que possam influenciar a decisão de investimento, bem como dos riscos de mercado, 

descrevendo a política de gerenciamento de riscos adotada pela empresa, seus objetivos, 

estratégias e instrumentos. A instrução CVM 480/2009, em seu anexo 24 – Formulário de 

Referência – exige, dentre outras informações, que as empresas descrevam, quantitativa e 

qualitativamente, os principais riscos de mercado a que a empresa está exposta, inclusive em 

relação a riscos cambiais e a taxas de juros, a política de gerenciamento de riscos de mercado 

adotada pela organização, seus objetivos, estratégias e instrumentos, alterações significativas 

nos principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento 

de riscos adotada. 

Segundo a CVM (2008), o Formulário de Referência contém informação sobre os 

emissores de valores mobiliários, independentemente da natureza de suas emissões, haja vista 

o fato de que, via de regra, quanto maiores o volume e a qualidade das informações 

disponíveis, melhor será a precificação dos títulos em circulação no mercado (CVM, 2008, p. 

38). 

O Formulário de Referência (Instrução CVM n°. 480/2009), que substitui o antigo 

Formulário de Informações Anuais – IAN, a partir do exercício de 2010, consiste no principal 

instrumento para divulgação de informações periódicas de natureza não contábil ao mercado 
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de capitais brasileiro. Para a CVM (2008), esse demonstrativo é desejável e compatível com a 

realidade do mercado no País, pois cria uma fonte confiável e permanente de informações 

quantitativas e qualitativas a respeito do emissor de títulos e valores mobiliários, bem como 

facilita a análise de tais informações, tanto pela CVM quanto pelos investidores e demais 

stakeholders.  

As informações requisitadas na instrução CVM 480/2009 encontram equivalência no 

mercado dos Estados Unidos aos requisitos do formulário da U. S. Securities and Exchange 

Commission, SEC 20F, ao qual as empresas brasileiras emissoras de American Depositary 

Receipts (ADR) também estão subordinadas. O mercado estadunidense – considerado de alta 

eficiência informacional, diferentemente do mercado brasileiro, definido por Torres, Bonomo, 

Fernandes (2002), Bone e Ribeiro (2002) como de baixa eficiência – assim como o modelo 

legal adotado nos EUA com base nos princípios da common law (LA PORTA et al., 1998), 

garantem maior proteção ao investidor do que o modelo de code law praticado no Brasil, o 

que demanda acurácia e rigor nas informações publicadas. 

Assim, com vistas ao aprofundamento do debate sobre a evidenciação de riscos de 

mercado pelas organizações, considera-se que informações em mercados eficientes são 

demandas reais e analisam-se, pois, neste estudo, a regulamentação e sua aplicação, com 

vistas a proteger o interesse de stakeholders. 

Hundzinski (2005) destaca o papel da evidenciação informacional como poderosa 

ferramenta de proteção aos investidores e de auxílio na captação de recursos para as empresas, 

na medida em que interfere, cada vez mais, na percepção do mercado em relação ao negócio.  

Ante a relevância do tema para a academia, alguns autores realizaram estudos sobre o 

assunto, destacando-se os de Goulart (2003), Barroso, Lustosa e Moraes (2004), Carvalho, 

Trapp e Chan (2004), Peleias et al (2007), Andrade, Niyama e Santana (2009) e Zonatto e 

Beuren (2010), porém, nenhum deles com o escopo de investigação referente à evidenciação 

dos riscos de mercado, segundo às exigências da Instrução CVM n°. 480/2009.  

Em razão do exposto, este estudo objetiva responder à seguinte questão de pesquisa: 

Qual o grau de cumprimento das exigências da Instrução CVM 480/2009 pelas companhias 

listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa no que tange à evidenciação dos riscos de 

mercado? 

Considerando a eficiência informacional do mercado estadunidense bem como do 

modelo legal dos EUA, já mencionado (TORRES; BONOMO, 2002; FERNANDES; BONE; 

RIBEIRO, 2002) e o resultado da pesquisa realizada por Goulart (2003), que identificou a 

evidenciação bancária no mercado doméstico (apesar de mostrar que indicadores de evolução 
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na área de riscos de mercado, ainda apresenta um nível incipiente de transparência quando 

comparado com as práticas de divulgação de instituições do sistema financeiro internacional), 

assume-se como hipóteses da pesquisa que: (i) o nível de evidenciação dos riscos de mercado 

das empresas emissoras de ADR é estatisticamente diferente daquele das empresas não 

emissoras de ADR; e (ii) o nível da divulgação dos riscos de mercado das empresas 

financeiras é estatisticamente diferente ao das empresas não financeiras. 

Este estudo tem o objetivo geral de investigar a aderência à evidenciação referente aos 

riscos de mercado definidas na Instrução CVM 480/2009 pelas companhias listadas no Novo 

Mercado da BM&FBovespa. 

Foram definidos os objetivos específicos listados na sequencia.   

- Investigar o nível das informações evidenciadas sobre os riscos de mercado, 

conforme dispõe a instrução CVM 480/2009, pelas empresas listadas no Novo Mercado; 

- Comparar o grau de cumprimento aos requisitos da Instrução CVM 480/1009 sobre a 

evidenciação dos riscos de mercado entre as empresas que emitem ADR e aquelas não 

emissoras; 

- Analisar o nível de aderência ao normativo da CVM referente à evidenciação dos 

riscos de mercado entre as empresas financeiras (setor financeiro e outros) e as empresas não 

financeiras (demais setores econômicos) listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa. 

Com relação às empresas emissoras de ADR, cabe ressaltar que a denominação 

genérica do certificado que permite às empresas listarem suas ações em mercados estrangeiros 

é Depositary Receipt (DR), que recebe nome específico, dependendo do mercado onde é 

listado. Nos Estados Unidos, o DR é denominado ADR, título que representa ações de uma 

empresa estrangeira, negociável no mercado de capitais do País. O ADR é emitido por um 

banco dos EUA, que passa a ser o depositário das ações da empresa (MEDEIROS; TIBÉRIO, 

2004). 

Na perspectiva de Gusmão (2008, p. 67-68), “a emissão de ADR é normalmente 

acompanhada de um grande esforço de marketing das empresas nos Estados Unidos para 

atrair e manter investidores, e isso, prepara essas empresas para outras iniciativas 

internacionais” de forma a assegurar que os investidores estejam confortáveis acerca do futuro 

da empresa. 

Assim, numa perspectiva de mercado, esta pesquisa visa a permitir maior 

entendimento por parte dos investidores quanto à transparência e ao cumprimento, pelas 
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empresas, das exigências da Instrução n°. 480/2009 da CVM, referente à evidenciação dos 

riscos de mercado no formulário de referência. 

Da mesma forma, espera-se que o estudo indique aos analistas de investimentos a 

necessidade de incorporar mecanismos de identificação da qualidade da informação que faz 

parte do processo decisório dos investidores. Do ponto de vista acadêmico, este estudo amplia 

a base de conhecimento acerca da evidenciação dos riscos de mercado e de sua influência para 

a tomada de decisões, juntamente com os trabalhos de Goulart (2003) e Zonatto e Beuren 

(2010), na medida em que procura analisar o grau de evidenciação das empresas com atuação 

no Brasil e, em especial, das instituições financeiras  atuantes em bolsas de valores 

estrangeiras. 

Dentre outras contribuições deste estudo, destacam-se: a ampliação da base de 

conhecimento acerca da gestão de riscos e das normas relacionadas, a definição de parâmetros 

da qualidade informacional no Brasil quanto à evidenciação dos riscos de mercado, a 

indicação, para as empresas brasileiras, de modelos de referência na divulgação de riscos 

empresarias, e a indicação da necessidade de controles mais rigorosos pelos órgãos 

responsáveis, quanto ao cumprimento do normativo (Instrução n°. 480/2009 da CVM).  

O estudo está organizado com outras quatro seções, além desta introdução. A seção 2 

exibe o referencial teórico sobre o assunto, discorrendo acerca dos conceitos de risco e as suas 

diversas classificações, com a exposição mais detalhada sobre o risco de mercado, objeto de 

estudo desta pesquisa. Na sequência, discute-se o tema gerenciamento de riscos e são 

demonstrados alguns estudos anteriores sobre riscos e disclosure de riscos. Na seção 3, 

destacam-se os procedimentos metodológicos aplicados ao estudo, destacando os testes 

estatísticos utilizados para a verificação das hipóteses da pesquisa e a descrição das variáveis 

aplicadas. A seção 4 traz os resultados encontrados no decurso da pesquisa, fazendo uma 

correlação destes resultados com a teoria expressa no texto e estudos anteriores. Finalmente, a 

seção 5 contém os comentários finais, limitações da pesquisa e sugestões para pesquisas 

futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A revisão de literatura deste relatório de pesquisa divide-se em três tópicos: Riscos 

(conceituação; risco e retorno, classificação de riscos e gerenciamento), Disclosure e o 

Mercado de Capitais e Disclosure de Riscos, privilegiando estudos anteriores sobre o tema. 

 

2.1 Risco 

 

Este conceito é antigo e cada vez mais debatido nas organizações. Para Duarte Junior 

(2008), a Moderna Teoria das Carteiras, procedente do trabalho pioneiro de Markowitz, já 

existe por mais de quatro décadas e está baseada nos conceitos de risco e retorno. As 

discussões sobre risco assumiram posição de destaque mais recentemente, após escândalos 

internacionais, como os do Barings Bank, Procter&Gamble, Bankers Trust, Gibson Greetings, 

Orange County, Metallgesellschaft etc. Na maioria destes casos, o conceito de risco esteve 

ligado a derivativos de forma propositalmente tendenciosa. Destaca-se o fato de que 

derivativos podem ser usados tanto para fins de “alavancagem” (aumentando o risco), quanto 

para fins de hedge (diminuindo o risco) (DUARTE JÚNIOR, 2008). 

Para alguns autores (FERREIRA, 1999; SANTOS, 2002; DE CICCO; FANTAZZINI, 

2003; SALLES JÚNIOR et al., 2009), de uma forma geral, a ideia de risco está associada a 

perdas ou prejuízos em que não se podem prever as consequências negativas. Salles Júnior et 

al. (2009) entendem que a definição de risco vem sempre acompanhada de atributos ruins, de 

perigo e consequências negativas. Segundo De Cicco e Fantazzini (2003) a perda é o prejuízo 

suportado por uma organização, sem garantia de ressarcimento por seguro ou por outros 

meios. 

Consoante Ferreira (1999, p. 172), risco significa “perigo ou possibilidade de perigo”; 

e para Brigham (1999, p. 158), “risco é a chance de ocorrer um evento desfavorável”. 

Levando em conta esse mesmo contexto de probabilidade, Santos (2002) entende que o risco 

é o grau de incerteza em relação à possibilidade de ocorrência de um determinado evento, o 

que, em caso afirmativo, redundará em prejuízos. 

No entendimento de Jorion (1998, p.13), “risco pode ser definido como a volatilidade 

de resultados inesperados, geralmente associados ao valor de ativos ou passivos de interesse”. 

Nessa mesma linha, Gitman (2003) define risco como a possibilidade de que os resultados 

realizados possam ser diferentes daqueles esperados. 
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Com base nessas definições, pode-se dizer que a ideia de risco está associada a certo 

grau de incerteza, ou seja, corre-se risco quando existe desconhecimento de resultados futuros 

de algum evento. 

O International Federation of Accountants - IFAC (1999, p.6) aponta que “riscos são 

eventos futuros incertos que podem influenciar o atendimento dos objetivos estratégicos, 

operacionais e financeiros da organização.” As dimensões do risco incluem o impacto sobre a 

reputação de uma empresa, incluindo a “perda de legitimidade” decorrente de atividades 

consideradas inaceitáveis para a comunidade. 

Bessis (2002) ressalta que as definições de riscos são importantes, pois servem como 

ponto de partida para os tratamentos regulatório e econômico de risco daquele atribuído a esse 

termo quando utilizado em linguagem coloquial, ou empregado em situações ocorrentes fora 

do âmbito financeiro. Para o autor, praticamente, todos os manuais de investimentos definem 

risco de uma carteira (de investimentos) como a volatilidade dos seus retornos, medida pelo 

desvio-padrão, pela variância da distribuição dos retornos desta carteira ou por outra medida 

de dispersão (BESSIS, 2002). De acordo com esse conceito, o risco de um investimento está 

associado à variabilidade dos retornos esperados, que podem ser tanto negativos, de acordo 

com a visão comum de risco, quanto positivos. Quanto maior for a dispersão, maior será o 

risco. 

Observa-se que há variedade de conceitos de risco entre os autores, porém as 

definições, quase sempre, associam risco a incerteza ou perda. Para Baraldi (2005, p.13), 

“riscos são elementos incertos e as expectativas que agem, constantemente, sobre os meios 

estratégicos e o ambiente e que provocam os desastres financeiros e morais e, por 

consequência, se bem gerenciados, forçam a criatividade e fazem nascerem oportunidades”. 

Dessa forma, os riscos – inclusive incertezas e expectativas – quando bem 

gerenciados, causam oportunidades de ganhos financeiros, reputação e relacionamento. Para o 

autor, se o risco gerenciado causa a oportunidade de ganho ou redução de perda, a 

identificação de oportunidades causa riscos a serem gerenciados (BARALDI, 2005). 

O risco está intrínseco às organizações ou ao cotidiano das pessoas e pode estar 

atribuído a perdas ou a oportunidades. Na área financeira, por exemplo, a relação risco-

retorno indica que quanto maior o nível de risco aceito, maior o retorno esperado dos 

investimentos. 

Goulart (2003, p. 74) afirma que “o risco existe quando há probabilidade de 

experimentar retornos diferentes do que se espera. Nesse sentido, há ‘risco’ tanto de 
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ocorrência de resultados inferiores quanto de ocorrência de resultados superiores ao 

esperado”. 

Segundo a Norma de Gestão de Riscos, elaborada pela Federation of European Risk 

Management Associations – FERMA, “o risco pode ser definido como a combinação da 

probabilidade de um acontecimento e das suas consequências”. O simples fato de existir 

atividade, enseja a possibilidade de ocorrência de eventos ou situações em que as 

consequências constituem oportunidades, para obter vantagens ou então ameaças ao sucesso 

(FERMA, 2003). 

Para a FERMA (2003), os riscos que uma organização e respectivas atividades 

exprimem podem ter origem em fatores ser internos ou externos à organização. A Figura 1 

ilustra as origens e os tipos de riscos divididos por ambiente. 

Figura 1 – Origens e tipos de Riscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FERMA (2003). 

 

Quintas, Spessatto e Fernandes (2009) realizaram pesquisa com o objetivo de levantar 

a produção científica da Revista Contabilidade & Finanças sobre Gestão de Riscos. Foram 
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selecionadas todas as publicações da Revista Contabilidade & Finanças de 1989 a 2008 e 

levantados o número de artigos publicados com a chave gestão de risco. O Gráfico 1 ilustra a 

evolução dos trabalhos encontrados na pesquisa, alcançando maiores picos desde 2003. 

Gráfico 1 – Evolução dos trabalhos realizados contendo a palavra-chave Gestão de Risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Quintas, Spessatto e Fernandes (2009) 
 

Com suporte na pesquisa realizada, Quintas, Spessatto e Fernandes (2009) concluíram 

que os estudos sobre gestão de risco nas publicações da Revista tornaram-se expressivos 

desde 2003, culminando com o ano imediatamente posterior ao da aprovação, pelo Congresso 

dos Estados Unidos, da Lei Sarbanes-Oxley (2002), cujo objetivo foi obrigar as empresas que 

têm títulos negociados nesse mercado a cumprirem exigências de avaliação de risco, controles 

internos, informação, comunicação e monitoramento. Schreiner (2004) entende que tais 

exigências apresentavam-se de maneira muito mais rigorosa do que as regras até então 

vigentes. 

 

2.2 Risco e Retorno 

 

Em finanças, as decisões de investimento são tomadas levando-se em conta 

expectativas de acontecimentos. De tal maneira, o primeiro passo para que se possa tomar 

decisões com qualidade sobre expectativas é buscar a transformação das incertezas em riscos 

calculados. Na reflexão de Assaf Neto (2006), quando determinado evento puder ser 

quantificado por meio de uma distribuição de probabilidade dos diversos resultados previstos, 

diz-se que, com base nele, decisões eventualmente tomadas ocorrem sob uma situação de 
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risco e não de mera incerteza; ou seja, risco está associado, dentre outros aspectos, a 

acontecimentos futuros e mensuração das possibilidades de perdas. 

Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 183) conceituam retorno como o “ganho ou 

prejuízo dos proprietários de um investimento durante determinado período de tempo”. Para 

Groppelli e Nikbakht (1999, p. 73): 

Risco e retorno são a base sobre a qual se tomam decisões racionais e inteligentes 

sobre investimentos. De modo geral, risco é uma medida da volatilidade ou 

incerteza dos retornos, e retornos são receitas esperadas ou fluxos de caixa previstos 

de qualquer investimento.  

Duarte (2003) entende que o risco é determinado com base na variabilidade dos 

resultados esperados dos retornos do ativo em relação à média, sendo sua medida fornecida 

pelo desvio-padrão. 

Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 183) entendem que “os investidores só assumirão 

posições num título de risco se o retorno esperado for suficientemente elevado para 

compensar o risco”. 

Dentre os vários estudos realizados, buscando-se um modelo de mensuração de risco 

associado a retorno, sobressai-se a proposição de Sharpe e Lintner, denominada CAPM 

(Capital Asset Pricing Measure), ou Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, que 

sustenta ser a distribuição dos retornos esperados de todos os ativos de risco uma função 

linear do risco dos títulos. Em outras palavras, o risco sistemático de uma empresa está 

associado ao risco sistêmico, de forma que, a partir de um coeficiente denominado Beta, 

pode-se avaliar o risco inerente a determinada empresa em relação ao mercado em geral. 

Ordinariamente, estima-se o coeficiente Beta tomando-se por base os retornos 

observados para as ações de uma empresa em relação aos retornos das empresas que 

compõem o mercado como um todo. Segundo Assaf Neto (2006), o índice Bovespa é o mais 

comumente utilizado no Brasil como referência da carteira de mercado. Para ele, o mercado 

de capitais brasileiro ainda é pouco desenvolvido, de modo que este índice é influenciado por 

um número reduzido de ações, sendo esta uma das críticas ao modelo para aplicação nos 

países emergentes. 

Outro limitador é a necessidade de conhecimento de dados históricos sobre os preços 

das ações das empresas. A esse respeito, Teixeira e Valle (2008, p. 1) comentam:  

Como muitas vezes é preciso averiguar o risco e o retorno esperado de empresas que 

não são negociadas nas bolsas de valores ou, mesmo sendo negociadas, não 

apresentam liquidez suficiente para que se tenham os dados necessários para o 

cálculo do seu beta, torna-se importante a busca de alternativas para a obtenção de 

indicadores de risco e retorno esperados. 
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Consoante Gitman (2003), os administradores de empresas devem entender a 

relevância do risco e do retorno de suas atividades diárias. Para responder a questões como 

qual o nível de risco relativo a determinadas decisões, se são duas opções de risco igual ou 

diferente, qual a compensação por se optar maior risco, o administrador precisa definir, 

identificar, analisar e medir o risco, mensurando também o retorno, para, então, decidir se 

vale a pena assumir o risco. 

 

2.3 Classificação de Riscos 

 

A identificação dos vários tipos de riscos a que estão sujeitas as organizações é um dos 

principais pontos a serem considerados pelos gestores no desenvolvimento de uma gestão de 

risco, pois serve de auxílio para que as empresas foquem seus esforços em determinados 

grupos de riscos. 

Segundo Peres (2010), classificar riscos é uma ação deveras importante, pois separar 

esses riscos em grupos auxilia as empresas a focar suas respostas a cada um dos grupos de 

riscos, e, assim, reduzir esforços de reações a riscos. 

De acordo com Gitman (2003), as fontes de risco para uma empresa ou um 

investimento variam. Alguns riscos afetam, diretamente, tanto os gerentes financeiros quanto 

os investidores, embora seus efeitos específicos possam diferir.  

Uma das categorias de riscos de maior relevância e que é alvo de debates, e também 

foco principal deste estudo, refere-se aos riscos de mercado, que, na visão de Silva Neto 

(2002), é o risco mais fácil de ser entendido, pois está relacionado com o preço e o valor de 

bens, serviços, índices, commodities etc. Para o autor, a chave para avaliar esse risco é 

compreender o comportamento do mercado e sua intenção com o ambiente, analisar as 

mudanças, identificar os componentes de mercado e como eles interagem.  

 

2.3.1 Risco de Mercado 

 

 

Trata-se do risco de que mudanças nos preços e nas taxas no mercado financeiro 

reduzam o valor das posições de um banco (CROUHY, 2004). Para Stuchi (2003, p. 6), “este 

tipo de risco é devido a variações em fatores como taxas de câmbio, ações e commodities”. 

De acordo com a Resolução CMN nº 3.464, de 26 de junho de 2007, o risco de 

mercado é a possibilidade de ocorrerem de perdas resultantes da flutuação nos valores de 
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mercado de posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os riscos das operações 

sujeitas às variações cambiais, das taxas de juros, dos preços de ações e de mercadorias 

(commodities). 

Conforme Andrade, Niyama e Santana (2009), o risco de mercado foi destacado no 

Acordo de Basileia I, por meio de adendo em 1996, denominado de Emenda de Risco de 

Mercado, que, dentre outras sugestões, menciona a possibilidade de utilização de modelos 

internos para mitigação dos riscos, desde que este modelo seja aprovado pelo regulador local.  

Segundo o Bank for International Settlements – BIS (1997, p.22), o risco pode ser 

entendido como “... risco de perdas em posições dentro ou fora de balanços que surgem a 

partir de movimentos em preços de mercado. (...)um elemento específico do risco de mercado 

é o risco cambial.” O risco cambial decorre de se assumir posições em moeda diferente do 

dinheiro local, como, por exemplo, adquirir a obrigação em dólar, mas com recebimento da 

receita em reais, ensejando exposição a risco cambial decorrente da flutuação da cotação 

negociada entre as moedas.  

Para Figueiredo (2001), risco de mercado é o risco que surge como consequência do 

crédito, e se potencializa pela sofisticação e complexidade dos produtos financeiros 

oferecidos e pela diversidade e instabilidade dos mercados de atuação, o que pode levar os 

bancos a (em suas transações de intermediação financeira) manter posições passivas e ativas 

não coincidentes, em taxas, prazos ou moedas, levando-os a suportar prejuízos em função 

deste descasamento. Este tipo de risco mostra-se de várias maneiras como (FIGUEIREDO, 

2001): 

 Risco de taxa de juros - representa a possibilidade de perda financeira em função de 

variações das taxas de juros - flutuação das taxas de juros sobre as aplicações e captações, no 

mercado financeiro, em função das políticas macroeconômicas e turbulências do mercado. 

 Risco de taxa de câmbio - significa a possibilidade de perda financeira em 

decorrência de variações na taxa de câmbio como descasamento em carteira indexada a 

alguma moeda estrangeira. 

 Risco de liquidez - é a possibilidade do Banco não ter condições de cumprir suas 

obrigações financeiras, seja por substanciais desencaixes no curto prazo, escassez de recursos 

ou, ainda, pela incapacidade de se desfazer, rapidamente, de uma posição, devido às 

condições de mercado. A Resolução 2804/2000, do Banco Central do Brasil, define como 

risco de liquidez a:  

Ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis 

“descasamentos” entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade 

de pagamento da instituição. (BACEN, 2000, p. 1). 
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 Risco de derivativos - possibilidade de perdas devida ao uso de derivativos, para 

especulação ou para hedge, como variações no valor de posições compradas de contratos de 

swaps, títulos no mercado futuro e a termo e opções. 

 Risco de ações - possibilidade de perdas em função de mudanças no valor de 

mercado das ações componentes de uma carteira. 

Pode-se asseverar então, que o risco de mercado decorre dos movimentos adversos de 

preços, taxas de juros, de câmbio, índices, ações e títulos, commodities ou qualquer outro tipo 

de ativo que possa afetar de alguma forma as atividades da empresa ou seu preço de mercado.  

De acordo com Marshall (2002, p. 19), “riscos de mercado são aquelas flutuações em 

receitas líquidas ou no valor de carteira, resultantes de mudanças de fatores específicos de 

mercado”. Para Stuchi (2003, p. 6), “este tipo de risco é devido a variações em fatores como 

taxas de câmbio, ações e commodities”. 

O risco de mercado pode ser definido como o risco de perdas no valor do portfólio 

decorrentes de flutuações nos preços e taxas de mercado. Os retornos esperados de um 

investimento podem variar em decorrência de vários fatores de mercado, cada qual com um 

risco específico: taxas de juros, taxas de câmbio, preços de commodities e preços de ações. 

Pode-se mensurar o risco de mercado de forma relativa, caso em que se mede o grau 

de descolamento em relação a um determinado índice de referência (benchmark), ou de forma 

absoluta (sem qualquer vinculação a índices). Nesse último caso, diferentes medidas podem 

ser utilizadas, dentre as quais: desvio-padrão dos retornos passados; downside risk dos 

retornos passados; raiz quadrada da semivariância dos retornos passados; e valor em risco 

(DUARTE JÚNIOR, 1996). 

Gitman (2003) compreende que, o risco de mercado é definido como a probabilidade 

de o valor de um investimento declinar em decorrência de fatores de mercado que são 

independentes do investimento (como econômico, político e eventos sociais). Em geral, 

quanto mais o valor de um dado investimento responde ao mercado, maior seu risco, e, quanto 

menos ele responde, menor seu risco. 

A Deloitte Touche Tohmatsu (2004) explicita que o risco de mercado é aquele em que 

o valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de instrumentos financeiros se altere, 

em virtude da volatilidade das variáveis do mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, ações, 

commodities, etc.), causada por fatores adversos, políticos ou outros. 

Silva Neto (1999) destaca que há quatro tipos de risco: de mercado, legal, de crédito e 

operacional. Risco de mercado corresponde à variação de aspectos de mercado, como taxas de 

câmbio e preços de ações. Risco de crédito refere-se à falta de capacidade de pagamento por 
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parte de quem toma empréstimo, emite um título ou referente a outras obrigações. São fatores 

a ser analisados em sua mensuração o valor dos empréstimos, os títulos de renda fixa, as 

garantias, os contratos comerciais, entre outros. 

A subseção seguinte demonstra outros tipos de riscos. 

 

2.3.2 Outros Tipos de Riscos 

 

Finnerty (1998) destaca nove tipos de risco aos quais as organizações estão expostas: 

conclusão, tecnológico, de fornecimento de matéria-prima, econômico, financeiro, cambial, 

político, ambiental e de força maior. 

Doherty (2000) resume em quatro os tipos de riscos aos quais as organizações estão 

expostas: operacional, financeiro, econômico ou de mercado e puro ou passível de seguro 

(insurable). 

Alguns dos principais tipos de riscos, além do de mercado, consoante a classificação 

utilizada por vários autores, estão citados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Tipos de Riscos, na visão de alguns autores 

Tipo de Risco Autor Conceitos 

Risco de Crédito 

Deloitte Touche  

Tohmatsu (2004) 

Risco de um devedor ou tomador deixar de cumprir os termos de 

qualquer contrato com a Instituição ou de outra forma deixar de 

cumprir o que foi acordado. Decorre de todas as atividades nas 

quais o êxito depende de cumprimento pela outra parte, emitente ou 

tomador. 

Castellano (2009) 

Probabilidade de que a contraparte em uma operação não venha a 

honrar sua obrigação por ocasião do vencimento. Há risco de 

crédito nas operações tradicionais de crédito dos bancos, dos 

financiamentos concedidos pelas indústrias, comércio e demais 

empresas. Há também, risco de crédito nas operações efetuadas em 

Bolsas, neste caso, pode ser entendido como o “risco bolsa”, dadas 

as garantias oferecidas pelas bolsas. 

Risco Financeiro Gitman (2003) 

Probabilidade de a empresa ser incapaz de cobrir suas obrigações 

financeiras. O nível é dirigido pela previsibilidade dos fluxos de 

caixa operacionais da empresa e por suas obrigações financeiras de 

custo fixo. 

Risco da Taxa de 

Juros 

Gitman (2003) 

Probabilidade de que as mudanças nas taxas de juros afetem 

adversamente o valor de um investimento. A maioria dos 

investimentos perde valor quando a taxa de juros sobe e ganha em 

valor quando ela cai.  

Pereira (2009) 
Refere-se à exposição da situação financeira de um banco ou 

corporação a movimentos adversos nas taxas de juros. 

Trapp (2004) 

Ao desempenharem suas funções de transformação de ativos, as 

instituições financeiras frequentemente descasam os prazos de 

vencimento de seus ativos e passivos, expondo-se aos riscos de 

variação de taxa de juros. 

Risco de Liquidez Gitman (2003) 

Probabilidade de um investimento não ser liquidado facilmente a 

um preço razoável. A liquidez é afetada significativamente pelo 

tamanho e pela profundidade do mercado em que o investimento 

costuma ser negociado. 



19 

 

Pereira (2009) 

Em uma Instituição Financeira, este risco decorre de sua 

incapacidade de promover reduções em seu passivo ou de financiar 

acréscimos em seus ativos. Para as instituições, existem as políticas 

do Banco Central do Brasil, que proporcionam redução dos 

percentuais de depósitos compulsórios e aumentam a liquidez do 

mercado financeiro. 

Trapp (2004) 

Surge quando a Instituição Financeira não possui recursos para 

honrar obrigações assumidas em suas transações. Em consequência 

disso, as empresas podem ser obrigadas a vender alguns ativos 

menos líquidos para cobrir essas exigências, o que poderia levar ao 

risco de insolvência. 

Risco de Evento Gitman (2003) 

Probabilidade de ocorrência de um evento totalmente inesperado 

que tem efeito significativo sobre o valor da empresa ou de um 

investimento específico. Esses eventos frequentes como a ordem de 

retirada, pelo governo, de um medicamento muito prescrito, em 

geral afetam um pequeno grupo de empresas ou de investimento. 

Risco Legal 

Gitman (2003) 

Probabilidade de ocorrerem mudanças desfavoráveis nas leis 

fiscais. As empresas e os investimentos com valores sensíveis a 

mudanças na legislação tributária são mais arriscáveis. 

Saunders (2000)  

Possibilidade de sanções por órgãos fiscalizadores originados pela 

inobservância de leis e regulamentos, tornando-se potencial fonte 

de perdas. 

Castellano (2009) 
Probabilidade de que a empresa tenha o resultado afetado por 

mudanças ou lacunas existentes na legislação vigente. 

Pereira (2009) 

As instituições financeiras estão sujeitas a várias formas de risco 

legal, como risco de desvalorização de ativos e de valorização de 

passivos em intensidades inesperadamente altas por conta de 

pareceres ou documentos legais inadequados ou incorretos, ou até 

mesmo por definições de políticas monetárias e financeiras. 

Risco Operacional 

Deloitte Touche 

Tohmatsu (2004) 

Risco de perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas 

inadequados ou falhos, ou de eventos externos. Exemplos aumentos 

de custos ou problemas na contabilidade originados por falhas em 

controles internos e problemas na logística por inconformidade com 

normas e falhas nos sistemas operacionais. 

Resolução nº 3.380 

do BACEN (2006) 

Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 

sistemas, ou de eventos externos, incluindo o risco legal associado 

à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela 

instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de 

dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros 

decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. 

Brito (2007) 

Possibilidade de perdas diretas ou indiretas, em função de fraquezas 

ou ausências de processos e controles internos adequados; e 

também como perdas decorrentes de eventos externos, por 

exemplo, catástrofes, crises sociais, problemas com infraestrutura 

pública, crises sistêmicas, entre outros. 

Risco de Negócio 

Trapp (2004) 

Decorrentes da negociação de ativos e passivos, ou seja, sempre 

que uma Instituição Financeira assume uma posição a descoberto, 

comprada ou vendida, em títulos de renda fixa, ações, mercadorias 

e derivativos, e os preços variam em direção oposta à esperada, 

existe risco de mercado. 

Gitman (2003) 

Probabilidade de uma empresa ser incapaz de cobrir seus custos 

operacionais. O nível é dirigido pela estabilidade da receita da 

empresa e pela estrutura de seus custos operacionais (fixos versus 

variáveis)  

Risco de Imagem 

Duarte Júnior 

(2005) 

Perdas potenciais de uma empresa de administração de recursos de 

terceiros devido à diminuição de reputação no Mercado. 

Stuchi (2003) 

Decorre da veiculação de informações que afetam negativamente a 

imagem da instituição. Esse risco pode se originar, entre outras 

causas, de falhas operacionais ou de deficiências no cumprimento 
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de leis e regulamentos relevantes. 

Trapp (2004) 

Origina-se de transmissão de informações que afetam 

negativamente a imagem da instituição perante os clientes, 

prejudicando os negócios. 

Riscos estratégicos 

Moraes (2003) 

Representam a possibilidade de perdas pelo insucesso das 

estratégias adotadas, levando-se em conta a dinâmica dos negócios 

e da concorrência; as alterações políticas no país e fora dele; e as 

alterações na economia nacional e mundial. 

Marshall (2002) 

Riscos de se implementar uma estratégia malsucedida ou ineficaz 

que fracasse em alcançar os retornos pretendidos. “Muitos riscos 

estratégicos derivam de ameaças feitas por diferentes envolvidos no 

âmbito mais amplo da empresa, os quais têm objetivos e 

motivações potencialmente conflitantes". 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na revisão da literatura. 

 

Beuren e Zonatto (2010) asseguram a existência de várias categorias que podem ser 

abordadas e identificadas pelos gestores de riscos de uma organização; no entanto, não basta 

agrupar riscos em blocos, pois é necessário analisar as categorias e relacioná-las a cada 

atividade específica da organização, para que posteriormente possam ser gerenciadas. 

 

2.4 Gerenciamento de Riscos 

 

A gestão de riscos é estratégica, uma vez que grande parte dos fatores de riscos 

procede do ambiente onde a empresa se encontra. Os fatores de riscos – em geral, definidos 

como parâmetros que impactam o resultado de uma organização – decorrentes do ambiente 

interno, são mais facilmente administráveis e previsíveis do que os provenientes do ambiente 

externo, que, na maior parte das vezes, registram possibilidade de impacto financeiro mais 

relevante. Portanto, o gerenciamento de risco é um instrumento da gestão inerente ao 

planejamento estratégico. 

Do ponto de vista conceitual, muitos avanços foram alcançados na tentativa de 

definição de gerenciamento de riscos. Para Shimpi (2001), o ponto-chave de uma gestão de 

riscos é a integração. Os riscos devem ser avaliados de baixo para cima (bottom-up approach) 

de forma a integrar uma perspectiva corporativa para a gestão de riscos. 

No ensinamento de Antunovich e Laster (1999), a gestão de riscos é fundamental para 

as organizações modernas, porque reduz a volatilidade dos resultados. Pesquisa realizada 

pelos autores apontam que as empresas estadunidenses gastam cerca de U$S 5,25 (cinco 

dólares e vinte e cinco centavos) em atividades de proteção ao risco em cada U$S 1.000,00 

(hum mil dólares) de vendas. 

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO 

(2010) define gerenciamento de riscos como um processo conduzido em uma organização 



21 

 

pelo Conselho de Administração, Diretoria e demais empregados, aplicado no 

estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização eventos em 

potencial, capazes de afetá-las. 

La Rocque e Lowenkron (2004, p. 2) compreendem que, o gerenciamento de riscos, 

“vinha historicamente baseando-se na medição de impactos da variação isolada de fatores 

como taxas de juros, moedas e mercadorias sobre áreas de atuações específicas da empresa: 

aplicações do caixa, carteira de derivativos, ou de receitas estrangeiras”. Para os autores, a 

preocupação, no entanto, evolui para uma visão integrada destas variações e seus impactos 

sobre a exposição consolidada da empresa aos riscos de mercado.  

De acordo com a Ferma (2003, p. 3), a gestão de riscos “é o processo através do qual 

as organizações analisam metodicamente os riscos inerentes às respectivas atividades, com o 

objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em cada atividade individual e no conjunto de 

todas as atividades”. Ainda define que “o ponto central de uma boa gestão de riscos é a 

identificação e tratamento dos mesmos. O seu objetivo é o de acrescentar valor de forma 

sustentada a todas as atividades da organização” (FERMA, 2003, p. 3). 

A Ferma (2003, p. 5) destaca que a gestão de riscos apoia da seguinte forma os 

objetivos da organização: 

• criação de uma estrutura na organização que permita que a atividade futura se 

desenvolva de forma consistente e controlada;  

• melhoria da tomada de decisões do planejamento e da definição de prioridades, 

através da interpretação abrangente e estruturada da atividade do negócio, da 

volatilidade dos resultados e das oportunidades/ameaças do projeto;  

• contribuição para uma utilização/atribuição mais eficiente do capital e dos recursos 

dentro da organização;  

• redução da volatilidade em áreas de negócio não essenciais;  

• proteção e melhoria dos ativos e da imagem da empresa;  

• desenvolvimento e apoio à base de conhecimentos das pessoas e da organização; e 

• otimização da eficiência operacional. 

A Figura 2 ilustra a gestão de riscos sugerida pela Ferma (2003), na qual se observa 

que a avaliação dos riscos, que vai desde a análise, identificação, descrição e estimação, deve 

estar ligada aos objetivos estratégicos das organizações. 
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Figura 2 – Processo de gerenciamento de riscos segundo Ferma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ferma (2003). 

 

Segundo a Ferma (2003), a identificação dos riscos tem como objetivo identificar a 

exposição de uma empresa ao elemento de incerteza. Esta identificação exige conhecimento 

profundo da organização, do mercado no qual esta desenvolve a sua atividade, do ambiente 

jurídico, social, político e cultural onde se encontra, assim como o desenvolvimento de uma 

sólida interpretação das suas estratégias e objetivos operacionais, incluindo os fatores 

fundamentais para o seu êxito e as ameaças e oportunidades relativas à obtenção dos referidos 

objetivos. 

O objetivo da descrição dos riscos para a Ferma (2003) centra-se no inventário de dos 

riscos identificados num formato estruturado. A utilização de uma estrutura bem concebida é 

necessária para garantir uma abrangente identificação, bem como a descrição e avaliação de 

riscos.  

A estimativa dos riscos, segundo a Ferma (2003), pode ser quantitativa, semi-

quantitativa ou qualitativa em termos de probabilidade de ocorrência e possível consequência, 

e cada organização poderá considerar diferentes metodologias, quer na medição das 

consequências, quer das probabilidades, adequando-as às suas necessidades. 
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Para atingir os objetivos estratégicos e, assim, permitir a continuidade de expansão dos 

negócios, é fundamental a organização assegurar a gestão adequada de riscos e, 

consequentemente, dos controles internos, alinhados às estratégias da empresa, servindo de 

base para uma governança corporativa eficaz. 

As melhores práticas de governança corporativa apontam para a necessidade de as 

organizações terem instrumentos para medir os riscos de seus negócios. Por esse motivo, as 

empresas devem adotar uma gestão integrada de riscos como importante ferramenta para 

aumentar a eficiência e fornecer informações transparentes ao mercado.  

Bartram (2000) assegura que o gerenciamento de riscos é capaz de eliminar 

influências erráticas dos riscos sobre o desempenho da empresa e, dessa forma, permitir que 

os gestores sejam mais bem avaliados pelos acionistas – reduzindo o custo de agência do 

capital próprio.  

O gerenciamento de riscos configura-se como importante elemento na governança das 

empresas, com vistas a contribuir para a melhoria da gestão, do desempenho financeiro e da 

transparência de estratégias para investidores, bem como para a manutenção da perenidade 

das entidades de todos os portes e segmentos. 

Consoante Vieira (2008), o esforço visando a identificar, avaliar e mensurar os 

impactos do risco, em suas diversas modalidades, representa uma das questões de maior 

relevância no cenário da gestão das empresas, em geral, e da teoria financeira, em particular. 

Segundo, ainda, o autor, cada vez mais os aspectos relacionados à adequada administração do 

risco ocupam porção significativa do tempo de professores, pesquisadores, executivos e 

profissionais financeiros. 

De acordo com Ferraz (2003, p.134), o gerenciamento de riscos “é importante na 

geração e/ou manutenção de valor de uma empresa, pois seus resultados acarretam aumentos 

nos valores esperados dos fluxos de caixa futuros e/ou reduções no custo médio do capital”. 

 Andrade e Rossetti (2007) ensinam que o gerenciamento de riscos operacionais 

envolve a inibição de fraudes, a minimização de erros nos processos utilizados pela empresa e 

a redução de falhas nos sistemas, principalmente os de tecnologia da informação. 

Segundo Baraldi (2005), o gerenciamento de riscos empresariais significa o conjunto 

de conhecimentos, métodos e processos organizados para reduzir os prejuízos e aumentar os 

benefícios na concretização dos objetivos estratégicos. Segundo o autor, o processo de 

gerenciamento de riscos e das suas causas e consequências, e da percepção das oportunidades, 

pode ser resumido como: identificar, quantificar, selecionar, decidir (administrar, evitar ou 

transferir), informar e comunicar, acompanhar e aperfeiçoar de forma completa, exata e 
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atualizada, oportuna e aprovada. Alguns riscos e suas respectivas causas e consequências 

podem interagir, potencializando ou reduzindo seus efeitos na consecução dos objetivos; 

mapear essas situações é uma das funções eficientes do gerenciamento de riscos (BARALDI, 

2005). 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2009) também se posiciona 

sobre o gerenciamento de riscos nas organizações e ressalta que a sua implantação traz vários 

benefícios, a saber: 

a) preserva e aumenta o valor da organização, mediante a redução da probabilidade 

e/ou impacto de eventos de perda, combinada com a diminuição de custos de capital que 

resulta da menor percepção de risco por parte de financiadores e seguradoras e do mercado 

em geral; 

b) promove maior transparência, ao informar aos investidores e ao público em geral os 

riscos aos quais a organização está sujeita, as políticas adotadas para sua mitigação, bem 

como a eficácia das mesmas; 

c) melhora os padrões de governança, mediante a explicitação do perfil de riscos 

adotado, em consonância com o posicionamento dos acionistas e a cultura da organização, 

além de introduzir uma uniformidade conceitual em todos os níveis da organização, seu 

conselho de administração e acionistas. 

Na compreensão de Quintas, Spessatto e Fernandes (2009), o gerenciamento de riscos 

é tratado como um dos principais aspectos para controle e prevenção dos riscos e, para tanto, 

as empresas necessitam adotar certas medidas de controle interno. Para os autores, 

primeiramente é necessário entender os tipos de riscos a que estão sujeitas e suas formas de 

controle e gerenciamento, para, assim, evitar eventuais operações errôneas quanto ao 

tratamento dos riscos que as possam influenciar negativamente. 

Para implementar uma gestão de riscos nas empresas, Farell (2004) recomenda o uso 

da metodologia do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission). O COSO foi criado em 1983 nos EUA pela iniciativa privada e teve como 

objetivo estudar os fatores que envolvem fraudulentas informações financeiras e desenvolver 

recomendações sobre o tema para as empresas e seus auditores independentes, para a SEC e 

outras entidades reguladoras. A metodologia elaborada pelo COSO visa a aumentar a 

eficiência na gestão de riscos por meio da estrutura ERM (Enterprise Risk Management), 

publicada pelo COSO, em 2004. 

Para Zonatto e Beuren (2010), o enfoque da gestão de riscos deve estar direcionado ao 

ambiente de controle da organização, bem como para o alcance dos objetivos a que a entidade 
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se propõe. Nesse ambiente, os controles internos dentro de uma organização têm grande 

importância nos fluxos diários das atividades de cada processo, como forma, principalmente, 

de minimizar os impactos e efeitos dos riscos. Toda empresa, seja ela financeira ou não, é 

gerida por meio de controles internos, sejam eles manuais ou sistemáticos. Não se pode 

administrar riscos sem falar em controles internos. 

Para o COSO (1992, p. 1):  

Controles internos é um processo, executado pelo conselho de administração, 

gerência e outras pessoas, de uma organização, desenhado para fornecer segurança 

razoável sobre o alcance de objetivos nas seguintes categorias:  

a) eficácia e eficiência operacional; 

b) mensuração de desempenho e divulgação financeira; 

c) proteção de ativos;  

d) cumprimento de leis e regulamentações.  

Sobre controles internos, Attie (1992, p.200) garante que é “impossível conceber uma 

empresa que não disponha de controles que possam garantir a continuidade do fluxo de 

operações e informações propostas”. Franco e Marra (2001, p. 267) entendem o controle 

interno como os instrumentos que a empresa utiliza para promover a “vigilância, fiscalização 

e verificação administrativa, que permitem prever, observar, dirigir ou governar os 

acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que produzem reflexos em seu 

patrimônio”. 

Para D’Avila e Oliveira (2002), toda organização – independentemente de seu 

tamanho, estrutura ou ramo de atividade – enfrenta riscos em diversos níveis. Para os autores 

os riscos afetam a sobrevivência das empresas, sua capacidade de competir em seu ramo de 

atividade, de manter sua estabilidade financeira. 

Ainda D’Avila e Oliveira (2002) acrescentam que o gerenciamento de riscos é 

permanente e interativo, constituindo-se num componente crítico do sistema de controles 

internos e que a gerência deve se concentrar cuidadosamente nos riscos em todos os níveis da 

empresa, e tomar medidas necessárias para gerenciá-los. 

Do que foi exposto, entende-se que o gerenciamento de riscos, por si, não consiste em 

uma atividade de eliminação total dos riscos em uma organização, mas uma ferramenta 

imprescindível na identificação, mensuração e controle dos riscos para os gestores. 

 

2.5 Disclosure e Mercado de Capitais 

 

Na análise de Goulart (2003), para o entendimento da evidenciação, vale reportar-se 

ao termo, na língua inglesa, disclosure (ou, na forma verbal, to disclose), o qual pode ser 

separado em duas partes: (i) “dis”, que representa uma negação (similarmente, na língua 
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portuguesa, ao “dis” de discordar, antônimo de concordar) e (ii) “closure”, com a conotação 

de “fechamento”. Assim, o disclosure pode ser entendido como o oposto de fechamento, 

significando a “abertura” da empresa por meio da divulgação de informações, garantindo a 

transparência corporativa ante o público e os participantes de mercado. 

Souza (1995) ressalta que a divulgação pode ser compulsória ou voluntária, 

envolvendo informações quantitativas ou qualitativas, e define disclosure em Finanças como 

qualquer divulgação deliberada de informação da empresa para o mercado, via canais formais 

ou informais. De acordo com o autor, o disclosure legal (compulsório) abrange os 

requerimentos de informações para registro das companhias abertas e os de informações 

periódicas expedidos pelas comissões de valores mobiliários de cada país. Já o disclosure 

voluntário ou informal envolve instrumentos como “informações não obrigatórias inseridas 

em relatórios anuais, materiais de marketing corporativo, reuniões com analistas de 

investimentos e contatos diretos com acionistas”. (GOULART, 2003). 

Conforme Yamamoto e Salotti (2006), a forma como a divulgação deve ser tratada, se 

voluntária ou obrigatória, suscita discussões entre os pesquisadores. Os favoráveis à regulação 

(obrigatoriedade) argumentam que as empresas não fornecem informações suficientes aos 

seus usuários, pois consideram que a divulgação de determinadas informações favorecem seus 

concorrentes, empregados e outros. Já os defensores da divulgação voluntária argumentam 

que as empresas possuem os estímulos necessários para fornecer informações de qualidade 

capazes de satisfazer aos seus investidores. (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006) 

De acordo com Yamamoto, Distadio e Fernandes (2007), o disclosure obrigatório é 

aquele requerido pelos órgãos reguladores e legislações comerciais pertinentes, cujo objetivo 

é estabelecer um nível informacional mínimo em que a empresa deve operar. 

Os órgãos reguladores buscam assegurar a qualidade das informações divulgadas pelas 

empresas por meio da publicação de normas que tratam do conteúdo, da forma e da 

periodicidade de relatórios e demonstrações contábeis; no entanto, é impreciso determinar 

quais informações são efetivamente relevantes para todos os usuários. Para Yamamoto e 

Salotti (2006), a prestação compulsória de informações por parte das empresas adota posição 

reativa, ou seja, oriunda de uma regulamentação que as obriga a fazer a divulgação de 

determinadas informações, enquanto a divulgação voluntária constitui-se de uma ação 

proativa. 
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Sobre a qualidade da informação, seja obrigatória ou voluntária, autores como Cushing 

e Romney (1994) destacam que uma informação útil deve possuir características como: ser 

confiável, relevante, tempestiva, completa, compreensível e verificável.  

Segundo Goulart (2003), a informação confiável deve ser neutra e proporcionar uma 

representação fiel dos eventos. Para tanto, faz-se necessário estar livre de erros, o que 

pressupõe a correspondência entre uma medida ou descrição e o fenômeno que se objetiva 

representar. 

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), para que a informação seja relevante, 

precisa possuir algumas características como, por exemplo, ter “valor preditivo”. Esta 

característica proporciona ao usuário a condição de realizar inferências sobre eventos futuros. 

Na visão do BIS (1998a), a informação é relevante aos participantes de mercado 

quando os ajuda a avaliar os riscos e retornos esperados de investir-se em, emprestar a, ou ter 

outras exposições a um banco. 

Ensina Iudícibus (2008, p. 77) que a integralidade ou completeza “diz respeito ao fato 

de a informação contábil ter de compreender todos os elementos relevantes e significativos 

sobre o que se pretende revelar ou divulgar”. 

O IASB (2001, p. 60) destaca que as informações sobre temas de natureza complexa 

não devem ser omitidas pela dificuldade de compreensão: 

[...] a informação sobre temas complexos que deveriam ser incluídas nas 

demonstrações financeiras, tendo em vista sua relevância relativamente às 

necessidades dos usuários em termos de tomada de decisões, não devem ser excluídas 

meramente sob o pretexto de que podem ser demasiadamente difíceis de compreender 

por parte de determinados usuários. 

Goulart (2003) assevera que a comparabilidade é a característica que oferece 

condições de realização de comparações entre as demonstrações de uma mesma empresa, para 

a identificação de tendências e análise da evolução no tempo, e entre demonstrações de 

empresas diferentes, para contrastar duas ou mais entidades em um mesmo momento. O autor 

ressalta que a informação, ainda que detalhada e perfeita, pode ser irrelevante, se provida com 

atrasos que comprometam o seu uso quando da decisão. No caso do risco de mercado, 

percebe-se que a informação pode especialmente perder relevância por questões de 

tempestividade. 

Gonçalves et al. (2007) destacam que a transparência nas informações divulgadas é 

fator essencial no momento de investir em uma companhia. Para Bushman, Piotroski e Smith 

(2001), a transparência (disclosure) pode ser definida como a abrangente disponibilidade de 
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informações relevantes e confiáveis sobre o desempenho periódico, situação financeira, 

oportunidades de investimento, governança, valor e risco das companhias de capital aberto. 

Essa questão é de relevância tal para o mercado de capitais, que, para Ferreira e Botelho 

(2006), os investidores racionais, percebendo os potenciais riscos, evitam assumir posição 

acionária em companhias nas quais a quantidade e a qualidade de divulgação de informações 

estão abaixo das expectativas. 

Para Hendriksen e Van Breda (1999), a divulgação de informações (disclosure) é um 

fator crítico para o funcionamento de um mercado de capitais eficiente. As companhias 

fornecem informações por meio de seus relatórios financeiros, incluindo demonstrativos 

contábeis, notas explicativas, análise e discussão por parte dos gestores, assim como outros 

tipos de documentos exigidos pelos órgãos reguladores. De acordo com Souza (1995), em 

mercado de capitais menos desenvolvidos, a busca do adequado fluxo de informações e de sua 

ampla disseminação por todo o mercado assume importância fundamental, pois a igualdade de 

condições de acesso a informações é condição fundamental de conquista de credibilidade do 

público no mercado. 

Para Lanzana (2004), uma empresa comprometida a prover informações de alta 

qualidade para o mercado reduz o risco de o investidor perder para investidores mais 

qualificados, atraindo mais fundos para o mercado de capitais, reduzindo o risco de liquidez. 

Em mercados financeiros eficientes, considera-se que toda informação é disponível 

aos participantes do mercado. Dessa forma, a divulgação ou omissão de informações 

relevantes ao mercado remete à criação de uma assimetria informacional entre os agentes da 

companhia e os demais participantes do mercado. Assimetria informacional é definida por 

Belo e Brasil (2006) como a descrição de um fenômeno segundo o qual alguns agentes 

econômicos têm mais informações do que outros. 

Mercados de capitais informacionalmente eficientes proporcionam economia de tempo 

e de recursos que seriam gastos na análise de informações, uma vez que estas já estão 

refletidas nos preços dos títulos. Assim, tal mercado estimula não só a participação do 

investidor individual, que não se especializa na análise de informações, como também o 

empresariado mais produtivo e a própria atividade econômica (BRITO, 1978). 

Brito (1977) sintetiza a importância do mercado de capitais, sugerindo que ele deve ser 

eficiente em três níveis. 

a) Informacional, associado à capacidade dos analistas financeiros de processar e 

refletir instantaneamente nos preços dos títulos o fluxo de informação existente no mercado. 
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b) Alocacional, associado à capacidade do mercado de desenvolver títulos que melhor 

correspondam à demanda de poupadores e investidores, permitindo uma melhor alocação de 

recursos. 

c) Operacional, associado aos custos e recursos envolvidos no processo de 

intermediação financeira. 

Iudícibus e Lopes (2008) relacionaram a eficiência do mercado de capitais com as 

informações contábeis, conforme o Quadro 2. 

Quadro 2 – Resposta do preço à informação contábil 

Informação Contábil 
Eficiência do Mercado 

Mercado Eficiente Mercado não Eficiente 

Relevante 

A resposta é rápida e imediata. O 

mercado é capaz de avaliar notas 

explicativas e outras evidenciações 

complexas como derivativos, pensões e 

etc. 

A resposta não é rápida. O mercado 

nem avalia a informação nem é capaz 

de interpretar evidenciações mais 

complexas 

Irrelevante Sem reação Inconsistente 

Fonte: Iudícibus e Lopes (2008, p. 80) 

 

Num mercado eficiente, se determinada informação ou conjunto de informações é 

relevante, a resposta nos preços dos títulos deve ser rápida e imediata, sendo que os usuários 

das informações possuem capacidade plena de interpretação destas. Num mercado não 

eficiente, pórem se determinada informação ou conjunto de informações é relevante, o 

mercado demora algum tempo para absorver (precificar) a informação.  

Uma informação não relevante não provoca nenhuma reação num mercado eficiente, 

porém, num mercado não eficiente, de acordo com Iudícibus e Lopes (2008), enseja um caso 

nebuloso, sendo a informação inconsistente, pois podem acontecer até mesmo reações 

indevidas sobre informações irrelevantes. 

Diante do exposto, é importante estudar acerca do disclosure de informações 

referentes aos riscos a fim de compreender os tipos de informações que as apresentam em 

suas demonstrações. 

 

2.6 Disclosure de Riscos  

 

No entendimento de Andrade, Niyama e Santana (2009), a mensuração e a 

evidenciação dos riscos de mercado e operacional mostram-se cada vez mais necessárias no 

mercado internacional e nacional. Antes de grandes quebras, como a do Banco Barings, por 

exemplo, as instituições financeiras não realizavam o gerenciamento de riscos de forma 
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devida e não se preocupavam com o procedimento de evidenciar esses riscos. Para os autores, 

a transparência de informações nos relatórios contábeis das instituições deve oferecer 

melhores condições de julgamento e decisão, bem como de avaliação dos riscos para os 

analistas de mercado e investidores, e também para que as instituições financeiras possam 

melhor monitorá-los. Assim, segundo os autores, pode-se inferir que a evidenciação dos 

riscos de mercado e operacional se mostra cada vez mais necessária, haja vista que a 

instituição que se preocupa em mitigar seus riscos e evidenciá-los para o mercado demonstra 

maior preocupação e acarreta maior credibilidade em termos de imagem institucional 

(ANDRADE; NIYAMA; SANTANA, 2009). 

Andrezo (2000, p. 142-3) exibe um quadro comparativo das exigências de 

evidenciação bancária nos EUA (FASB e SEC), Brasil (CVM e BACEN), IASB e BIS. O 

Quadro 3, elaborado por Andrezo (2000), como assim na categoria dos “riscos e 

administração”, indica a abrangência de orientações do BIS e o grau incipiente dos padrões 

brasileiros relativamente aos níveis de transparência demandados no mercado internacional.  

Quadro 3 – Comparativo de requisitos de evidenciação Brasil, EUA, IASB e BIS 

Requisitos quanto à evidenciação de riscos e sua administração 

Brasil Divulgar políticas de atuação e controle de operações com derivativos e riscos envolvidos. 

EUA 

Divulgar riscos dos valores mobiliários, informações sobre uso de derivativos e informações 

quantitativas e qualitativas sobre riscos de mercado referentes a instrumentos financeiros. 

Divulgar a exposição a riscos de mercado e a forma como tais riscos são gerenciados. 

IASB 

Divulgar riscos relacionados a instrumentos financeiros. A administração pode apresentar 

comentários sobre exposição do banco ao risco das taxas de juros e maneira pela qual gerencia tal 

risco. Divulgar montante da exposição líquida a riscos referentes a moedas estrangeiras. Divulgar 

concentrações significativas na distribuição dos ativos, passivos e itens fora do balanço. 

BIS 

Apresentar riscos inerentes às atividades do banco, incluindo-se atividades fora do balanço, e 

propensão a assumir riscos. Divulgar informações quantitativas e qualitativas sobre risco de 

crédito, de mercado e de liquidez, e informações qualitativas sobre demais riscos. Grandes 

instituições devem divulgar VaR (value-at-risk) e EaR (earnings-at-risk) sobre risco de mercado. 

Discussões sobre riscos devem ajudar usuários a entender a natureza e a magnitude da exposição 

do banco a riscos. Divulgar políticas de controle de riscos, o que inclui discussões sobre a filosofia 

adotada na administração de riscos, metodologias e políticas gerais, forma de surgimento dos 

riscos e como são controlados e administrados. Discutir a estrutura de administração de riscos e 

formas de mensuração, monitoramento e testes, uso de atenuantes de riscos, limites adotados e 

revisões periódicas de exposição a riscos. Informar estratégias adotadas na administração de riscos 

e a eficiência de tais estratégias. Divulgar informações comparativas com anos anteriores para 

indicar tendência de exposição a riscos. 

Fonte: Andrezo (2000, p. 142-3). 

 

Goulart (2003) pensa que, em momentos de crise, a falta de transparência contribui 

para que as empresas estejam suscetíveis a rumores de mercado, prejudicando a obtenção de 

recursos e o acesso ao mercado de capitais. Segundo o autor, nesse âmbito, diversos órgãos 

enfatizam a necessidade de melhoria dos sistemas da gestão de risco das instituições 

financeiras, bem como dos padrões de evidenciação. 
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Algumas das recomendações sugeridas pelo BIS no que tange à evidenciação, e às 

recomendações sobre os riscos, especialmente os de mercado, foram reunidas por Goulart 

(2003), considerando a literatura das informações qualitativas e quantitativas, as quais podem 

ser objeto de propagação por parte dos bancos, a saber: 

 posição e estratégia no que se refere à assunção de riscos financeiros (risk profile); 

 descrição dos principais riscos assumidos (mercado, crédito, liquidez, operacional); 

 aspectos relacionados ao sistema e aos modelos de gestão de risco adotados: 

políticas e procedimentos de controle, limites de exposição e descasamento, comitês; 

 conformidade (compliance) às políticas e procedimentos estabelecidos:  

 política de utilização de derivativos (hedge, especulação, arbitragem); 

 critérios de contabilização de derivativos; 

 capital mínimo requerido para cobertura de cada tipo de risco incorrido; 

 medidas quantitativas de risco, como value at risk (VAR médio, máximo, mínimo e 

de final de período, incorridos em períodos passados); 

 métodos utilizados e premissas/hipóteses assumidas no cálculo de VAR: horizonte 

de tempo e nível de confiança e metodologias utilizadas (empírica, paramétrica, simulações 

histórica e de Monte Carlo, testes de stress); 

 projeções de risco e exposições, podendo incluir medidas quantitativas de risco – 

como VAR –, previstas para períodos futuros; 

 utilização de mecanismos de avaliação do desempenho de modelos internos de 

risco (como VAR), e resultados apresentados pelos testes realizados (backtesting); 

 outros indicadores de riscos, como duração e mapas de descasamentos (“gaps”) de 

prazo, moeda (indexadores) e taxas. 

No Brasil, a Instrução CVM n
o.
. 480/2009 exige das empresas de capital aberto 

(instituições financeiras e não financeiras) a descrição dos fatores de riscos que possam 

influenciar a decisão de investimento, bem como dos riscos de mercado, descrevendo a 

política de gerenciamento de riscos adotada pela empresa, seus objetivos, estratégias e 

instrumentos. O Formulário de Referência, documento a ser emitido pelas empresas segundo 

a Instrução, consiste no principal instrumento para divulgação de informações periódicas de 

natureza não contábeis. Os principais itens referentes aos riscos de mercado que devem ser 

divulgados pelas empresas, constantes no Formulário de Referência, os quais são objeto deste 

estudo, estão discriminados no Quadro 4, o qual destaca, ainda, os itens cuja divulgação não é 

obrigatória. 



32 

 

Quadro 4 – Riscos de mercado conforme Formulário de Referência na Instrução CVM 

480/2009 

Item Descrição 

Informação 

Facultativa 

5.1 
Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o 

emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros. 

 

5.2 

Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, 

seus objetivos, estratégias e instrumentos, indicando:  

X 

a) riscos para os quais se busca proteção;  X 

b) estratégia de proteção patrimonial (hedge);  X 

c) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge);  X 

d) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos; X 

e) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos; 
X 

f) estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos; X 

g) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada. 
X 

5.3 

Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas 

nos principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de 

gerenciamento de riscos adotada. 

X 

5.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante.  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da Instrução CVM 480/2009 

 

Ressalta-se que o presente estudo utiliza as informações contidas no Quadro 4 como 

checklist do disclosure das informações relativas aos riscos das companhias. Destaca-se ainda 

que, considerando a pesquisa bibliográfica alcançada pelo presente estudo, não se identificou 

estudo empírico anterior cujo instrumento de coleta contemplasse o conjunto de informações 

contidas no Quadro 4, conforme a Instrução CVM 480/2009. 

Alguns estudos analisam o nível de disclosure de riscos. Dentre eles, destacam-se os 

de Barroso, Lustosa e Moraes (2004), Goulart (2003), Zonatto e Beuren (2010), Peleias et al 

(2007), Carvalho, Trapp e Chan (2004) e Andrade, Niyama e Santana (2009).  

Barroso, Lustosa e Moraes (2004) pesquisaram o nível de disclosure de risco 

operacional à luz do acordo da Basileia, no qual foram analisados os relatórios anuais entre os 

anos de 2000 e 2003, de cinco bancos localizados no Brasil. Os resultados foram mostrados 

com ênfase em dois indicadores desenvolvidos – o Percentual da Divulgação por Item de 

Pesquisa (PDIT) e o Percentual da Divulgação por Banco (PDB) – e demonstraram que as 

instituições pesquisadas divulgam as recomendações, em média, 25% do considerado ideal 

pelo Comitê da Basileia. Outro fato relevante é que não houve evolução significativa, no 

período pesquisado, das divulgações relativas a risco operacional. Os autores concluem que, 

aparentemente, as instituições financeiras abordadas divulgam apenas parcialmente 

informações sobre risco operacional por dois motivos: por um lado, elas ainda estão 
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constituindo esforços para a montagem de seu modelo interno de mensuração, e por outro, 

não há exigência de disclosure por parte do órgão regulador. 

Outro trabalho foi realizado por Goulart (2003) sobre a evidenciação contábil do risco 

de mercado por instituições financeiras no Brasil. O objetivo da pesquisa foi verificar o grau 

de evidenciação, por parte das instituições financeiras com atuação no Brasil, quanto a 

questões relativas ao risco de mercado. Os resultados da pesquisa revelam que a evidenciação 

bancária no mercado doméstico, apesar de mostrar indicadores de evolução na área de riscos 

de mercado, ainda existe um nível incipiente de transparência quando comparado com as 

práticas de divulgação de instituições do sistema financeiro internacional. O autor aponta 

ainda a necessidade de melhoria do nível de disclosure bancário brasileiro. 

Zonatto e Beuren (2010) publicaram um estudo sobre as categorias de riscos 

evidenciadas nos relatórios da administração de empresas brasileiras com ADRs, que teve 

como objetivo identificar as categorias de riscos evidenciadas no Relatório da Administração, 

relativo ao ano de 2007, das empresas brasileiras emissoras de American Depositary Receipt 

(ADRs). A amostra compreendeu 28 organizações nacionais com emissão de ADRs na Bolsa 

de Valores de Nova Iorque (EUA), considerando sete categorias de riscos corporativos, 

identificadas na da metodologia do Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO, 2010): riscos estratégicos, de mercado, de crédito, de liquidez, 

operacionais, legais e de imagem. Os resultados da pesquisa mostraram que, em geral, não há 

uma padronização quanto aos tipos de riscos evidenciados pelas empresas, sendo 

identificados 14 tipos. A categoria predominante na evidenciação foi risco operacional, com 

20,72% das observações. Não foi encontrada evidenciação de riscos de imagem nos relatórios 

da administração das empresas pesquisadas. Constatou-se que 19 empresas evidenciam algum 

tipo de risco a que a organização está exposta, o que representa 67,86% da amostra. Por outro 

lado, nove empresas (32,14%) não evidenciaram nenhum tipo de risco. 

Peleias et al (2007) divulgaram estudo com o objetivo de avaliar como as 

demonstrações e notas explicativas contribuem para o entendimento da avaliação dos riscos 

assumidos pelos bancos em suas atividades. As demonstrações contábeis analisadas, relativas 

a 2001, 2002 e 2003, foram obtidas junto aos sites eletrônicos do Banco Central do Brasil – 

BACEN e dos bancos considerados para a pesquisa. Foram também identificados e analisados 

documentos e normas sobre gestão de riscos, emitidos pelo Comitê de Basileia e pelo Banco 

Central do Brasil. Os resultados indicam que, apesar do intercâmbio de informações entre o 

Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM não exige, de forma 

explícita, dos auditores independentes, uma evidenciação que permita ao leitor interessado 
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uma avaliação mais completa sobre o desempenho dos bancos analisados, em relação à 

estratégia da gestão de riscos adotada pela instituição financeira. 

Em 2004, Carvalho, Trapp e Chan publicaram um estudo cujo objetivo foi analisar o 

estágio de disclosure das instituições financeiras atuantes no Brasil, comparando-as com as 

que atuam na Europa e nos Estados Unidos. Os autores testaram a hipótese de igualdade de 

proporções referente às entidades que fizeram menção ao risco operacional em suas 

demonstrações contábeis, com o intuito de averiguar se as variações poderiam ser atribuídas 

ao acaso. Também foi testado se o grau de transparência caminha no mesmo passo que o dos 

referidos países desenvolvidos. Para tanto, aplicou-se o teste estatístico Qui-Quadrado, cujos 

resultados sugerem que, embora a proporção das instituições que tiveram a iniciativa de 

evidenciar alguma informação acerca do risco operacional possa ser considerada similar, o 

grau de evidenciação aparentemente não satisfaz os parâmetros básicos recomendados pelo 

Comitê nem acompanha a antecipação da Europa à vigência do Novo Acordo. 

Andrade, Niyama e Santana (2009) procederam a pesquisa que teve como objetivo 

analisar o nível de disclosure por meio das divulgações e evidenciações dos 20 maiores 

bancos atuantes no Sistema Financeiro Nacional, com vistas a verificar a aderência às 

recomendações de Basileia relativamente à evidenciação dos riscos de mercado e operacional. 

Os resultados do estudo demonstraram a evolução na divulgação destas informações, 

comparado ao início do período entre junho de 2003 a junho de 2008, em especial para as 

cinco maiores instituições financeiras mais bem classificadas pelo ativo no ranking 

disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. Foi observado, no entanto, que grande parte das 

instituições analisadas não possui nível de divulgação elevado, apresentando, em sua maioria, 

um nível baixo de aderência às recomendações de divulgação do Comitê de Basileia. 

A lógica que se enseja na disciplina de mercado pressupõe que este possui 

mecanismos coercitivos de maneira a induzir os gestores a administrar prudentemente os 

negócios. Em outras palavras, a sua eficiência depende da atuação ativa dos participantes do 

mercado, com vistas a beneficiar ou recompensar as instituições mais bem geridas e apenar as 

empresas mal administradas.  

De acordo com estudo realizado pelo Basle Committee on Banking Supervision – 

BCBS (BIS, 1998a, p.5): 

A declaração pública de alta qualidade melhora a capacidade para tomar decisões, 

pois: 

1. permite o mais preciso acesso à força financeira bancária e ao desempenho; 

2. aumenta a credibilidade de informações declaradas por um banco; 
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3. demonstra a habilidade do banco em monitorar e administrar suas exposições ao 

risco, por exemplo, pela declaração de informações quantitativas e qualitativas sobre 

suas metodologias de medição de risco e reduzindo. 

Assim, observa-se que o disclosure exerce papel fundamental: o de informar o 

mercado (CARVALHO; TRAPP; CHAN, 2004), verificando-se a importância da divulgação 

dessas informações para a disciplina de mercado. 

Apresentados os principais aspectos teóricos e legais acerca da evidenciação dos riscos 

de mercado das companhias, é importante apresentar os aspectos metodológicos sob os quais 

o presente estudo foi delineado. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia representa a escolha do método a ser utilizado, bem como define a 

tipologia de pesquisa. Segundo Minayo (2007), a metodologia inclui as concepções teóricas e 

o conjunto de técnicas para a apreensão da realidade. Na visão de Andrade (1999), a 

metodologia de pesquisa representa um conjunto de procedimentos sistemáticos, baseados no 

raciocínio lógico, que objetiva encontrar soluções para os problemas propostos, mediante 

utilização de métodos científicos. 

Ainda de acordo com Andrade (1999), a pesquisa é o conjunto de procedimentos 

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem como objetivo encontrar soluções para 

problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos. 

Já Collis e Hussey (2005) ensinam que, a pesquisa científica é um conjunto de 

perguntas e investigação, sistemático e metódico, para aumentar o conhecimento. Tem como 

objetivos: revisar e sintetizar o conhecimento, investigar alguma situação ou problema, 

fornecer soluções para uma questão, explorar e analisar pontos mais gerais, constituir um 

novo procedimento ou sistema, explicar um novo fenômeno, gerar um novo saber como 

também proceder a combinações entre quaisquer desses itens. 

Com efeito, esta seção è destinada a mostrar as características da pesquisa, assim 

como a seleção da amostra e as técnicas a serem utilizadas para coleta, tratamento e análise 

dos dados. 

 

3.1. Tipologia da Pesquisa 

 

A pesquisa é considerada descritiva, pois, conforme classificação de Churchill (1987), 

visa a descrever características de determinada população ou procura descobrir, com a 

precisão possível, a frequência com que o fenômeno ocorre, suas características e sua relação 

e conexão com outro fenômeno.  

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa. Qualitativa, porque se propõe a uma 

análise das determinantes dinâmicas, comum em grupos sociais, obtendo-se daí uma visão 

mais profunda do fenômeno observado. Na intelecção de Trivinos (1987), a pesquisa 

qualitativa permite analisar os aspectos implícitos ao desenvolvimento das práticas 

organizacionais. De acordo com Beuren (2003, p. 92), “Na pesquisa qualitativa concebem-se 

análises mais profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. [...] visa destacar 

características não observadas por meio de um estudo quantitativo, haja vista a 
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superficialidade deste último.” Assim, neste estudo, além da análise do nível de cumprimento 

às exigências da instrução CVM 480/2009 referente à divulgação dos riscos de mercado pelas 

empresas, analisa-se a forma como essa evidenciação é revelada. 

Também se pode acentuar tratar-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa. O 

método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação, abrangendo tanto os 

procedimentos de coleta de informações, quanto o tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas (RICHARDSON, 2008, p. 70). Ainda segundo esse autor, “o método quantitativo 

representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de 

análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto 

às inferências”. A pesquisa quantitativa é utilizada neste estudo para, após verificar o nível de 

adesão das empresas às exigências da divulgação da Instrução 480/2009 quanto aos riscos de 

mercado, verificar se existe diferença do nível de adesão entre as empresas emissoras e as não 

emissoras de ADR e entre as empresas financeiras e não financeiras, listadas no segmento 

Novo Mercado da BM&FBovespa. 

Quanto aos procedimentos, são adotadas as pesquisas bibliográfica e documental. 

Entende-se como pesquisa bibliográfica, segundo Vergara (1997), o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas científicas, jornais, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Consoante Marconi e Lakatos 

(2002, p. 62), “a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está 

restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. 

Sobre a pesquisa documental, Vergara (1997) menciona que se trata de pesquisa em 

documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados de qualquer natureza, ou 

com pessoas - registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos, balancetes, 

comunicações informais e outros. Na perspectiva de Martins e Theóphilo (2009), a pesquisa 

documental tem semelhança com a pesquisa bibliográfica, sendo que a principal diferença 

entre ambas decorre da natureza das fontes. Para a realização da pesquisa documental, foram 

analisados os formulários de referência de 2010, ano-base 2009, das empresas selecionadas 

para a amostra. Referidos documentos foram coletados no endereço eletrônico da 

BM&FBovespa, em dezembro de 2011.  

 

3.2. População e Amostra 

 

Segundo Vergara (1997), o universo, ou população, é o conjunto de elementos 

possuidores das características para o objeto do estudo, e a amostra, ou população amostral, é 
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uma parte do universo escolhido selecionada com base em critério de representatividade. 

Neste estudo, a amostra é não probabilística por julgamento, pois, segundo Hair Jr. et al. 

(2005, p.247), “... o julgamento do pesquisador é usado para selecionar os elementos da 

amostra”. 

Para o estudo proposto, foram selecionadas 125 empresas de capital aberto com ações 

negociadas na BM&FBovespa, listadas no segmento Novo Mercado, na data de 31/12/2011, e 

que disponibilizaram o Formulário de Referência no site da BM&FBovespa na mesma data, 

elaborado conforme a Instrução CVM 480/2009. 

As empresas selecionadas foram classificadas em emissoras e não emissoras de ADR 

negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na North American Securities Dealers 

Automated Quotation System (NASDAQ) e na OTC Bulletin Board. A caracterização como 

empresa emissora e não emissora também levou em conta a posição na data de 31/12/2011, 

conforme dados obtidos no banco de dados Economática®.  

Além disso, foram também separadas as empresas em financeiras e não financeiras, 

conforme classificação setorial da BM&FBovespa. Dessa forma, foram consideradas 

empresas financeiras aquelas pertencentes ao setor Financeiro e Outros e como empresas não 

financeiras as empresas pertencentes aos demais setores econômicos. 

A Tabela 1 contém a representatividade da amostra em virtude da classificação em 

empresas emissoras e não emissoras de ADR e financeiras e não financeiras. 

 

Tabela 1 - Caracterização das Empresas da Amostra 

  
Quantidade de 

Empresas 
% Part 

Empresas Financeiras 

Não Sim 

Empresa Não Emissora de ADR 65 52% 56 9 

Empresa Emissora de ADR 60 48% 51 9 

Total 125 100% 107 18 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A definição por esta amostra decorre do fato de a instrução CMV 480/2009 ser 

mandatória apenas para as empresas de capital aberto. A escolha do segmento Novo Mercado 

se justifica, visto que a melhoria da qualidade das informações prestadas por essas 

companhias e a ampliação dos direitos societários reduzem as incertezas no processo de 

avaliação e de investimento e, consequentemente, o risco (BM&FBOVESPA, 2011). 
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3.3. Coleta e Tratamento dos Dados 

 

A coleta de dados foi obtida de fontes secundárias. As informações foram coletadas 

nos relatórios Formulário de Referência divulgados pelas empresas da amostra em dezembro 

de 2011, conforme instrução CMV 480/2009, e publicados no site da BM&FBOVESPA, no 

qual foi analisado o item 5 (Riscos de mercado), cujos subitens estão apresentados no Quadro 

4 deste estudo. Cabe destacar que, segundo a instrução da CVM 480/2009, dois dos quatro 

itens sobre riscos de mercado constantes no Formulário de Referência devem 

obrigatoriamente ser evidenciados pelas empresas (item 5.1 e 5.4). 

A análise dos dados foi realizada por meio da combinação de dois métodos, uma vez 

que se realizou a avaliação das informações de forma qualitativa e quantitativa. Na análise 

qualitativa fez-se uso da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2004), para identificação dos itens 

de riscos de mercado evidenciados pelas empresas; e na avaliaçao quantitativa, apicou-se o: 

Teste de Média, para análise comparativa da divulgação dos riscos de mercados entre os 

grupos: i) empresas emissoras de ADR e empresas não emissoras de ADR listadas no Novo 

Mercado; e ii) empresas financeiras e empresas não financeiras. 

A técnica de Análise de Conteúdo contemplou as seguintes fases, segundo preconiza 

Bardin (2004): (1) pré-análise; (2) exploração do material; e (3) tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. Na pré-análise, foi realizada uma leitura do item 5 (Riscos de 

Mercado) dos formulários de referência, seguindo-se da extração dos dados conforme 

critérios previamente definidos (Quadro 4). Após esse procedimento, foram fixados os 

indicadores de classificação do nível de evidenciação dos riscos de mercado das empresas da 

amostra. 

Para a classificação do nível de evidenciação dos riscos de mercado, a fim de analisar 

as práticas de divulgação, foi adotada a escala de 0 a 2 para pontuar a evidenciação de cada 

elemento definido no item 5 do Formulário de Referência, conforme Instrução 480/2009 

(Quadro 4), na forma a saber: 0 = elemento não foi evidenciado; 1 = elemento foi 

evidenciado; 2 = elemento foi evidenciado parcialmente. Assim, foi possível definir o nível de 

evidenciação das empresas e, além disso, analisar a qualidade da evidenciação (se parcial ou 

não). Contudo, para fins de realização de teste de média, foi considerada variável dicotômica 

quanto à evidenciação ou não destes itens, sendo 0 = não evidenciado; e 1 = evidenciado. 

Após a tabulação dos dados, inicialmente, foi realizada uma análise geral dos dados, 

por meio das medidas estatísticas de tendência central das observações, cálculo das medidas 

de Estatística descritiva, como média, mediana, moda, variância e desvio-padrão. Utilizou-se 
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ainda a distribuição de frequência, possibilitando conhecer o “meio” aproximado dos grupos 

de dados (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Para validar as hipóteses da pesquisa – (i) o nível de evidenciação dos riscos de 

mercado das empresas emissoras de ADR é estatisticamente diferente do nível das empresas 

não emissoras de ADR; e (ii) o nível de divulgação dos riscos de mercado das empresas 

financeiras é estatisticamente diferente daquele das empresas não financeiras – foi aplicado 

um teste para se verificar a normalidade dos dados, seguindo-se dos testes de média para se 

comparar o nível de evidenciação entre os grupos de empresas (emissoras e não emissoras de 

ADR; financeiras e não financeiras).  

De acordo com Corrar et al (2007), para realização do teste de média mais adequado, é 

necessário verificar a normalidade dos dados para determinar se um conjunto de dados de 

uma dada variável aleatória é bem modelado por uma distribuição normal ou não. Nesse 

sentido, procedeu-se, primeiro, ao teste de normalidade, que foi o teste de Kolmogorov 

Smirnov, cujas hipóteses são as seguintes:  

H0: a distribuição é normal, quando p-valor > nível de significância; 

H1: a distribuição não é normal, quando p-valor < nível de significância. 

Uma vez verificada a normalidade dos dados, utilizou-se o teste de média para avaliar 

a existência de diferença estatística entre as médias do nível de divulgação das empresas 

conforme a emissão de ADR e consoante o setor (financeiro e não financeiro). Vale ressaltar 

que o teste de médias utilizado foi o teste não paramétrico de Mann-Whitney, que poderá 

contribuir para a definição dos resultados. Quanto às hipóteses desse teste de Mann-Whitney, 

tem-se: 

H0: μ1 = μ2, quando p-valor > nível de significância; 

H1: μ1 ≠ μ2, quando p-valor < nível de significância. 

Vale ressaltar que o estudo aplicou o nível de significância de 5% e que os dados 

coletados na pesquisa foram processados com a utilização dos softwares SPSS (Statistical 

Package for the Social Science) e Microsoft Office Excel. Os resultados são expressos na 

seção a seguir. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta seção destina-se à exibição e exame dos dados e dos resultados alcançados pelo 

estudo. 

 

4.1. Caracterização das Empresas da Amostra 

 

Primeiramente, cabe realizar a caracterização das empresas da amostra no que 

concerne a alguns aspectos considerados no estudo. Vale salientar que foram analisadas 125 

empresas listadas na BM&FBovespa, em 31/12/2011, no segmento Novo Mercado. 

Quanto ao setor de atuação, no Gráfico 2 está a distribuição das empresas da amostra 

conforme o setor. 

Gráfico 2 – Setor de atuação das empresas da amostra 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme o Gráfico 2, verifica-se que o setor com maior representatividade na 

amostra é o de Construção e transporte, representando 24,8%. 

Considerando que uma parte da análise deste estudo leva em conta também a 

participação das empresas no setor financeiro, percebe-se que tal setor representa 14,4% das 

empresas da amostra. Dessa forma, das 125 empresas da amostra 18, são empresas financeiras 

(14,4%) e 107 não financeiras (85,6%). 



42 

 

Além desta característica, a emissão de ADR também é considerada para o alcance dos 

objetivos deste estudo. Com efeito, demonstra-se por meio do Gráfico 3, a quantidade de 

empresas que emitem o referido título da bolsa de valores dos Estados Unidos. 

 

Gráfico 3 – Empresas da amostra conforme emissão de ADR 

61

64

Emitem ADR Não emitem ADR

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com o Gráfico 3, verifica-se que 51,2% das empresas da amostra não 

emitem ADR, enquanto 48,8% emitem tal título. Ressalta-se que a bolsa de valores 

estadunidense, onde as ADRs são negociadas consiste em um ambiente que requer das 

empresas maior transparência corporativa, pois possui maior obrigatoriedade quanto às 

informações disponibilizadas aos stakeholders. 

 

4.2. Práticas de Evidenciação sobre os Riscos de Mercado 

Uma vez apresentadas as principais características das empresas da amostra, parte-se 

para a apresentação dos resultados sobre a evidenciação das informações relativas aos riscos 

de mercado, constantes nos formulários de referência de 2010, ano-base 2009, pelas 

empresas. Assim, a análise foi realizada de forma segmentada, consoante os itens constantes 

no referido formulário: item 5.1, descrição dos riscos de mercado a que o emissor está 

exposto; item 5.2, política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, seus 

objetivos, estratégias e instrumentos; item 5.3, alterações significativas nos principais riscos 

de mercado a que o emissor está exposto; e item 5.4, informações relevantes. 
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Inicialmente, é importante analisar os dados descritivos acerca da divulgação dos itens 

constantes nos formulários de referência investigados relativos aos riscos de mercado (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 – Estatística descritiva da evidenciação dos itens relativos ao risco de mercado 

Estatística Empresas da amostra 

Número de observações 125 

Média 86,6 

Mediana 90,0 

Moda 90,0 

Desvio Padrão 0,1425 

Coeficiente de Variação (%) 16,45 

Intervalo 80,0 

Mínimo 20,0 

Máximo 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 2, verifica-se que a média de nível da divulgação dos riscos 

de mercado das empresas analisadas foi de 86,60%. O nível da divulgação mais recorrente das 

empresas da amostra foi 90%, indicado pela moda. No geral, o índice da divulgação das 

empresas variou entre 20 e 100%, indicando que as empresas divulgaram pelo menos dois 

itens relativos aos riscos de mercado. Adicionalmente, verifica-se que as empresas do Novo 

Mercado obtiveram nível da divulgação não muito heterogêneo, fato indicativo de que esse 

nível das empresas não é tão discrepante.  

Logo, vale analisar de forma pontual a evidenciação dos itens (5.1 a 5.4) nos 

formulários de referência das empresas, visando a verificação das práticas de divulgação das 

informações que dizem respeito aos riscos de mercado. 

 

4.2.1. Descrição dos Riscos de Mercado a que o Emissor está Exposto 

Quanto ao item 5.1, referente aos riscos de mercado a que as empresas estão expostas, 

percebeu-se maior representatividade da divulgação na forma quantitativa em relação à 

informação do tipo qualitativa dos itens. Desataca-se que esse é um dos itens dos riscos de 

mercado do Formulário de Referência que deve ser obrigatoriamente evidenciado pelas 

empresas. 

A Tabela 3 traz os resultados da pesquisa, contendo os principais riscos de mercado, 

elencados no Formulário de Referência das 125 empresas investigadas.  
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Tabela 3 - Frequência da divulgação do item 5.1 - Descrição dos riscos 

Ranking Descrição dos Riscos 
Número de empresas 

que divulgaram 

Frequência relativa 

da divulgação (%) 

1 Risco de taxa de câmbio 103 82,40 

2 Risco de taxa de juros 97 77,60 

3 Risco de inflação 48 38,40 

4 Risco político 42 33,60 

5 Risco de Crédito 40 32,00 

6 Risco de liquidez 23 18,40 

7 Risco Legal 22 17,60 

8 Riscos Macroeconômicos 21 16,80 

9 Risco de preços de commodities 16 12,80 

10 Risco de Mercado 11 8,80 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 3, verifica-se que os riscos de mercado apontados com maior 

frequência foram o de taxa de câmbio e o de taxa de juros, sendo evidenciados por 82,4% e 

77,6% das empresas, respectivamente. Logo, percebe-se que as empresas acreditam que tais 

riscos são os que as deixam mais expostas no mercado. 

Vale ressaltar que a Tabela 3 dispõe o ranking com os dez riscos mais evidenciados 

pelas empresas. Outros 29 riscos foram citados por estas em seus relatórios, porém, por menor 

quantidade de empresas, por isso não estão contidas no ranking. Estes outros riscos de 

mercado apontados pelas empresas em menor quantidade foram: de preço; de intervenção 

governamental; financeiro; de aceleração de dívidas; operacional; de fluxo de caixa; 

regulatório; relativos aos negócios e à indústria brasileira de assistência à saúde; de 

vencimento antecipado; de demanda; de derivativos; de deterioração de encargos financeiros; 

econômico; quanto à escassez de energia; às exportações; de capital; governamental; de 

gerenciamento de capital;  relacionado às operações de FINAME;  de mercado;  relacionado à 

concorrência; relacionados ao resgate de pontos; de moeda; de imagem; de seguros; de 

condições meteorológicas desfavoráveis; relacionados à instabilidade e volatilidade nos 

mercados financeiros globais; de comercialização; de concentração do contas a receber. 

Vale lembrar que alguns riscos apontados pelas empresas podem ser relacionados aos 

riscos de mercado expressos nos estudos de Figueiredo (2001) e Stuchi (2003), tais como: de 

taxa de câmbio; de taxa de juros; de crédito; de liquidez; de mercado e de derivativos. Outros 

riscos, contudo, reunidos pelos autores não foram mencionados pelas empresas como, por 

exemplo: de ações; de intervenção governamental; regulatório; de imagem; político e legal.  

Três empresas da amostra não divulgaram o item 5.1 do Formulário de Referência, 

apesar de sua divulgação ser obrigatória, segundo a instrução CVM 480/2009. O Gráfico 4 

traz a frequência de empresas conforme a quantidade de riscos mostrados nesse item. 
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Gráfico 4 – Frequência de empresas quanto à quantidade de riscos evidenciados 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme o Gráfico 4, verifica-se que as empresas, no período da análise, divulgaram 

principalmente entre dois e cinco riscos de mercado em seus formulários de referência, sendo, 

com maior frequência, as empresas que divulgaram cinco riscos de mercado.  

Em se tratando de ranking das empresas que mais divulgaram os riscos de mercado a 

Tabela 4 identifica o número de riscos de mercado evidenciados por empresas componentes 

da amostra. Destaque para as empresas Eternit, que obteve o melhor indicativo de divulgação, 

bem como às empresas B2W, Fibria Celulose e Porto Seguro, que não apresentaram qualquer 

informação acerca dos riscos de mercado. 

 

Tabela 4 - Divulgação de riscos de mercado pelas empresas 

Empresa 

Número de 

riscos 

evidenciados 

Empresa 

Número de 

riscos 

evidenciados 

Eternit  10 M Dias Branco 

4 

CSU Cardsystem 

7 

Metalfrio  

Mahle-Metal Leve Natura  

Minerva Qgep  

Obrascon  Redecard  

Tractebel  Rodobens  

CPFL  

6 

Technos  

EDP  Ultrapar 

Estacio Part Valid soluções 

Industrias Romi  Bematech  

3 Light Brasil Brokers 

Lupatech Brasilagro 
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Magnesita Refratarios  Cia Hering 

MRV Engenharia Ez tec empreend 

Multiplus Fertilizantes Heringer  

Odontoprev  Helbor Empreendimentos  

OGX  JHFS Participacoes  

Raia Drogasil LLX Logistica  

T4F Entretenimento  Log-in Logistica Intermodal  

Tecnisa  MMX Mineracao e Metalicos  

Amil Participacoes  

5 

OSX brasil  

Autometal  Portx Operações Portuárias  

BHG  - Brazil Hosp. Redentor Energia  

BRF - Brasil Foods  Sao Martinho  

Cosan  SLC Agricola  

Fleury  Sonae Sierra Brasil  

Gafisa  Totvs  

General Shopping Aliansce Shopping Centers  

2 

HRT Arezzo Indústria e Comércio  

Iguatemi Shopping Banco Brasil  

Lojas Renner  BM&FBovespa 

Magazine Luiza  BR Malls Participacoes  

Marfrig Alimentos Brookfield Incorporações  

Marisa Lojas  Camargo Correa 

Mills Engenharia  Cia Saneamento Sao Paulo 

MPX Energia  Cielo  

PDG Realty Cyrela Brazil 

Profarma Cyrela Commercial 

Qualicorp  Diagnosticos da America  

Restoque  Direcional Engenharia  

Rossi Residencial  Embraer  

Sao Carlos Empr. Equatorial Energia  

Tarpon Investimentos  Hypermarcas  

Tegma Gestao Logistica  Portobello  

Tpi – triunfo Renar Macas  

Trisul  Springs Global 

Vanguarda Agro  Tereos Internacional  

All America Latina 

4 

Tim Participacoes  

Anhanguera Viver Construtora 

Br Properties  Weg  

Brazil Pharma  Paranapanema  

CCR  Brasil Insurance 

1 

Copasa MG Cetip  

Cremer  Cia Providencia 

Duratex  Cr2 Empreendimentos 

Ecorodovias Iochpe Maxion  

Even Construtora Localiza Rent a Car  

Grendene  Positivo Informatica  

Ideiasnet  Tempo Participacoes  

International Meal B2W 

0 JBS  Fibria Celulose  

JSL  Porto Seguro  

LPS Brasil     

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na Tabela 4, destaca-se a empresa Eternit S/A, quanto à menção de riscos de mercado 

a que está exposta, mencionando dez tipos de riscos, nomeadamente: Cambial; de expansão 
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ou retração da economia brasileira, conforme PIB; de inflação; de política fiscal; outras 

ocorrências econômicas, políticas ou diplomáticas, que afetem o Brasil ou as operações da 

Companhia; de taxas de juros; de fornecimento de energia elétrica; de liquidez dos mercados 

financeiros; de instabilidade política e social; e de proibição do uso e/ou extração do amianto 

crisotila. Ressalte-se que a referida empresa é componente do setor de Construção e transporte 

e foi mencionada no estudo de Vianna et al (2005) como a que mais empreendeu esforços 

para melhorar suas práticas de governança corporativa, destacando-se dentre tais práticas, a 

transparência. 

Em contraposição, identifica-se o fato de que as empresas B2W, Fibria e Porto Seguro 

não apontaram riscos de mercado em seus relatórios, apesar de estarem inseridas no mercado 

de capitais do País, que, segundo Lopes e Walker (2008), possuem padrões de governança 

corporativa carentes, influenciando diretamente nos riscos de mercado.  

Ainda com relação à análise do item 5.1, verificou-se que as empresas praticaram a 

divulgação destas informações, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Efetivamente, 

o Gráfico 5 expõe a frequência de empresas que evidenciaram os riscos e a forma pela qual 

este item foi demonstrado.  

 

Gráfico 5 - Frequência das empresas quanto à natureza da divulgação 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre as empresas que evidenciaram pelo menos um risco de mercado no seu 

formulário de referência, a maioria o fez de forma quantitativa. Aproximadamente 64% das 

empresas mensuraram e divulgaram os riscos em valores, ao passo que apenas 4% das 

empresas evidenciaram de forma qualitativa. Além disso, 39% das empresas optaram por 
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evidenciar de forma qualitativa e quantitativa os riscos de mercado sob os quais estão 

expostas (Gráfico 5). 

Quanto à evidenciação qualitativa, percebeu-se que 51 empresas mencionaram os 

mesmos textos sobre o item 5.1. Seguem alguns exemplos desses textos repetitivos 

encontrados em 51 empresas: 

- O governo brasileiro exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a 

economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política 

brasileira, podem nos afetar adversamente.  

- A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os 

negócios da Companhia. O aumento ou a manutenção de elevadas taxas de juros reais 

pode causar um efeito adverso à economia brasileira e à Companhia. 

- A inflação e os esforços do governo brasileiro de combate à inflação podem 

contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil, o que pode nos 

afetar adversamente. 

- Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de 

economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos 

valores mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado dos valores mobiliários 

da Companhia. 

- Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os 

resultados operacionais da Companhia. 

 

No que tange à evidenciação realizada de forma quantitativa, na qual as empresas 

mediram os riscos de mercado, observou-se que estas empresas apontaram os riscos de modo 

mais objetivo do que os textos apresentados acima, expondo os riscos e seus respectivos 

valores. A partir dessa observação, verificou-se ainda os valores dos riscos de mercado 

evidenciados pelas empresas. Notou-se, então, que os valores exibidos variaram de R$ 

6.800,00 a R$ 102.893.000,00. Em média, os riscos de mercado mensurados e indicados pelas 

empresas da amostra totalizaram R$ 1.017.499,00. 

 

4.2.2. Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado Adotada pelo Emissor, seus 

Objetivos, Estratégias e Instrumentos 

 

Quanto à política de gerenciamento de riscos de mercado, item 5.2 do Formulário de 

Referência, considerada informação facultativa, segundo a instrução CVM 480/2009, destaca-

se sua subclassificação em 7 tópicos:  

5.2.a)  riscos para os quais se busca proteção;  

5.2.b) estratégia de proteção patrimonial (hedge);  

5.2.c) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge);  

5.2.d) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos;  
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5.2.e) se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos;  

5.2.f) estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos; e  

5.2.g) adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada.  

De maneira geral, a Tabela 5 mostra a evidenciação destes tópicos pelas empresas da 

amostra. Na análise desse item, aplicou-se a pontuação da divulgação, considerando também a 

qualidade da evidenciação, ou seja, em existindo a evidenciação do item, verificou-se se sua 

apresentação ocorreu conforme a instrução CVM 480/2009, ou se foi revelada de forma 

parcial. 

 

Tabela 5 – Evidenciação dos subitens referentes à política e gerenciamento dos riscos de 

mercado 

Subclassificação do item 5.2 
Empresas que 

evidenciaram 
(%) 

Empresas que 

evidenciaram 

parcialmente 

(%) 

Empresas que 

não 

evidenciaram 

(%

) 

a. riscos para os quais se busca 

proteção 
110 88 2 2 13 10 

b. Estratégia de proteção patrimonial 

(hedge) 
112 90 6 5 7 6 

c. instrumentos utilizados para 

proteção patrimonial (hedge) 
113 90 2 2 10 8 

d. Parâmetros utilizados para o 

gerenciamento desses riscos  
116 93 1 1 8 6 

e. se o emissor opera instrumentos 

financeiros com objetivos diversos de 

proteção patrimonial (hedge) e quais 

são esses objetivos 

107 86 1 1 17 14 

f. estrutura organizacional de controle 

de gerenciamento de riscos 
115 92 0 0 10 8 

g. adequação da estrutura operacional e 

controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada 

109 87 3 2 13 10 

Fonte: Dados da pesquisa com base na Instrução CVM 480/2009. 

 

Com amparo na Tabela 5, percebe-se que houve um índice considerável de empresas 

que evidenciaram os aspectos acerca das subclassificações que se referem à política de 

gerenciamento de riscos. Observou-se que a maioria das empresas divulgou de forma 

completa as informações, sendo pouco representativa a quantidade de empresas que divulgou 

parcialmente os tópicos, ou seja, divulgações que não privilegiam todos os aspectos 

solicitados pela instrução CVM 480/2009 quanto ao detalhamento dos itens. 
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Analisando separadamente os sete tópicos do item 5.2, verificou-se que as empresas 

apontaram 53 tipos de riscos pelos quais buscam proteção (5.2.a). Tal informação pode ser 

identificada na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Evidenciação dos riscos para os quais as empresas buscam proteção. 

Riscos 
Frequência das empresas que 

divulgaram (%) 

Frequência relativa da 

divulgação (%) 

Risco Cambial 55 20 

Risco de Taxa de Juros 45 16 

Risco de Crédito 38 14 

Risco de Liquidez 28 10 

Risco de Mercado  20 7 

Risco de preço das Commodities 15 5 

Risco de resultado 7 3 

Risco de Inflação 6 2 

Risco Financeiro 5 2 

Outros Riscos 59 21 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Destaca-se o fato de que, das 125 empresas da amostra, apenas 96 divulgaram contra 

as quais buscam proteção (5.2.a). Com base na Tabela 6, observa-se que o risco cambial foi o 

tipo mais presente nas empresas, para o qual se busca proteção, sendo mencionado por 55 

empresas e representando 20% em relação ao total de riscos mencionados. 

Outros riscos apontados foram: de taxas de juros; de liquidez; operacionais; preços de 

commodities; mercadológicos; de taxas de juros; de capital; ambientais; de preço de 

commodities; taxa de juros e macroeconômicos. 

Além disso, foi possível confrontar os resultados deste item com os do anterior (5.1), 

que trata dos riscos os quais as empresas indicam que estão expostas. Assim, verificou-se que 

nem todos os riscos presentes entre os mais evidenciados na Tabela 6 estiveram também na 

Tabela 2, sugerindo que, apesar de as empresas acreditarem estar expostas a alguns tipos de 

riscos, não buscam proteção para todos eles. 

É interessante verificar ainda, a lista das 96 empresas que divulgaram a quantidade de 

riscos contra os quais buscam proteção em suas políticas de gerenciamento. Tais informações 

encontram-se na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Divulgação de riscos para os quais se busca proteção pelas empresas da amostra  

Empresa 
Número de riscos 

evidenciados 
Empresa 

Número de riscos 

evidenciados 

Even Construtora 7 Equatorial Energia  
3 

EDP  6 Tegma Gestao Logistica  



51 

 

Autometal  MRV Engenharia 

Industrias Romi  Ultrapar 

Lupatech 

5 

Multiplus 

General Shopping Arezzo Indústria e Comércio  

Tereos Internacional  Estacio Part 

BHG  - Brazil Hosp. JHSF participacoes  

Aliansce Shopping Sonae Sierra Brasil  

2 

CCR  Renar Macas  

Mills Engenharia  Totvs  

Amil Participações  Bematech  

Fleury  Sao Martinho  

HRT Marisa Lojas  

Qualicorp  

4 

Tecnisa  

Marfrig Alimentos Direcional Engenharia  

All America Latina Mahle-Metal Leve 

Duratex  BR Properties  

Minerva Sao Carlos Empr. 

Brookfield Incorporações  Ecorodovias 

JBS  SLC Agricola  

Fertilizantes Heringer  Paranapanema  

Cia Providencia Technos  

Brasilagro Hypermarcas  

Metalfrio  Tim Participacoes  

Grendene  Ideiasnet  

Natura  Trisul  

Helbor Empreendimentos  Brasil Brokers 

Raia Drogasil Embraer  

Cia Hering Bco Brasil  

1 

Localiza Rent a Car  Tempo Participacoes  

Weg  

3 

BM&FBovespa 

Eternit Brazil Pharma  

Viver Construtora OGX  

Rodobens  Cr2 Empreendimentos 

Cyrela Commercial Magazine Luiza  

PDG Realty Rossi Residencial  

Fibria Celulose  Lojas Renner  

Redecard  CSU Cardsystem 

Cremer  Ez tec Empreend 

CPFL  Porto seguro  

Camargo Correa B2W 

OSX Brasil  Portobello  

Gafisa  M Dias Branco 

QGEP  Portx Operações Portuárias  

Diagnosticos da America  Magnesita Refratarios  

Ideiasnet  Positivo Informatica  

Cosan  Cyrela Brazil 

Restoque    

Fonte: dados da pesquisa 

 

Verifica-se na Tabela 7 que a empresa Even Construtora evidenciou que busca 

proteção para sete riscos em sua política de gerenciamento de riscos, dentre eles: 

macroeconômicos, de inflação, de taxa de juros, cambial, políticos, legal e de liquidez. É 

interessante notar que essa empresa evidenciou no item 5.1 estar exposta a apenas 4 tipos de 

riscos de mercado, conforme observa-se na Tabela 4. 
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A organização que evidenciou mais tipos de riscos (oito) aos quais está exposta (item 

5.1) foi a Eternit (Tabela 4), entretanto não evidenciou buscar proteção contra todos os riscos, 

somente para os riscos cambial, de taxa de juros e de liquidez.  

Vale ressaltar que, conforme a Tabela 4, as empresas Porto Seguro, B2W e Fibria não 

evidenciaram riscos o que creem estar expostas, no entanto, conforme a Tabela 7, percebe-se 

que elas evidenciaram riscos contras os quais buscam proteção. Isso sugere que, apesar de não 

acreditarem que estão expostas aos riscos de mercado, estas empresas possuem políticas de 

gerenciamento de riscos direcionadas a buscar proteção a alguns riscos. 

O Quadro 5, exibe uma relação entre os itens 5.1 e o 5.2.a, analisando os riscos a que o 

emissor indica estar exposto e os tipos de riscos contra os quais as empresas buscam proteção. 

Observou-se que 29 empresas (23%) declararam não possuir proteção contra riscos ou não 

informaram os tipos de riscos contra os quais buscam proteção, sendo informados no item 5.1 

os tipos de riscos a que estão expostas. 

 

Quadro 5 –  Empresas que declararam não possuir proteção a riscos aos quais estão expostos 

ou não informaram 

Empresa 
Riscos de mercado a que o emissor está 

exposto (5.1) 

Riscos para os quais se 

busca proteção (5.2 – a) 

TPI  

  - Risco de preços de commodities,  Risco de 

Condições Meteorológicas Desfavoráveis, 

Risco de Demanda, Risco de Taxa de Juros, 

Risco de taxa de câmbio 

   - Declara não Possuir 

Brasil Insurance   - Risco de Taxa de Juros    - Declara não Possuir 

CETIP    - Risco de Taxa de Juros    - Declara não Possuir 

CIA Saneamento - SP   - Risco de taxa de câmbio    - Declara não Possuir 

CIA Saneamento -  MG 
  - Risco Legal, Risco de Taxa de Juros, Risco 

de Crédito, Risco de taxa de câmbio 
   - Declara não Possuir 

Estácio Part 

  - Risco Político, Risco de Inflação, Risco de 

vencimento antecipado, Risco de Taxa de 

Juros, Risco de Mercado, Risco de Crédito 

   - Declara não Possuir 

International Meal 
  - Risco de Inflação, Risco legal, Risco de 

Preço, Risco de Taxa de Juros 
   - Declara não Possuir 

JSL S.A. 
  - Risco de Inflação, Risco Político, Risco de 

Taxa de Juros, Risco de taxa de câmbio 
   - Declara não Possuir 

LOG-IN Logística Intermodal 
  - Risco de Preço, Risco de Taxa de Juros, 

Risco de taxa de câmbio 
   - Declara não Possuir 

LPS Brasil 
  - Risco de Inflação, Risco Político, Risco de 

Taxa de Juros, Risco de taxa de câmbio 
   - Declara não Possuir 

Obrasconhuarte  

  - Risco de Moeda, Risco Legal, Risco de 

Taxa de Juros, Risco de Mercado, Risco de 

Crédito, Risco de liquidez, Risco de taxa de 

câmbio 

   - Declara não Possuir 

Odonto Prev 

  - Risco de seguro e risco de flutuação dos 

custos odontológicos, Risco operacional - 

mercado de atuação (concorrência), Risco de 

capital, Risco de Taxa de Juros, Risco de 

Crédito, Risco de liquidez 

   - Declara não Possuir 

T4F  

  - Risco de Inflação, Risco legal, Riscos 

Macroeconômicos, Risco de Taxa de Juros, 

Risco de liquidez, Risco de taxa de câmbio 

   - Declara não Possuir 
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Valid Soluções 
  - Risco de Taxa de Juros, Risco de Crédito, 

Risco de liquidez, Risco de taxa de câmbio 
   - Declara não Possuir 

Anhanguera Educacional 
  - Risco de Taxa de Juros, Risco de Mercado, 

Risco de Crédito, Risco de taxa de câmbio 
  - Não Informa 

Tractebel Energia 

  - Risco de Inflação, Risco Político, Riscos 

Macroeconômicos, Risco legal, Risco de 

Demanda, Risco de Taxa de Juros, Risco de 

taxa de câmbio 

  - Não Informa 

BRF 

  - Risco de preços de commodities, Risco de 

Taxa de Juros, Risco de Crédito, Risco de 

liquidez, Risco de taxa de câmbio 

  - Não Informa 

Cielo 
  - Risco de Taxa de Juros, Risco de taxa de 

câmbio 
  - Não Informa 

Iochpe Maxion   - Risco de Preço   - Não Informa 

Light 

  - Risco de Inflação, Risco Político, Risco de 

Preço, Risco de Taxa de Juros, Risco de 

liquidez, Risco de taxa de câmbio 

  - Não Informa 

LLX Logística 

  - Risco de Taxa de Juros, Risco de Crédito, 

Risco de taxa de câmbio, Risco de taxa de 

câmbio, Risco de taxa de câmbio 

  - Não Informa 

MMX Mineração 
  - Risco de Taxa de Juros, Risco de Crédito, 

Risco de taxa de câmbio 
  - Não Informa 

MPX Energia 

  - Risco Financeiro, Risco de preços de 

commodities, Risco de Taxa de Juros, Risco 

de liquidez, Risco de taxa de câmbio 

  - Não Informa 

Profarma   - Risco de Crédito, Risco de taxa de câmbio   - Não Informa 

Redentor Energia 
  - Risco de Inflação, Risco Político, Riscos 

Macroeconômicos 
  - Não Informa 

Springs Global   - Risco Político, Risco de Taxa de Juros   - Não Informa 

Tarpon Investimentos 

  - Risco de Inflação, Risco Político, Riscos 

Macroeconômicos, Risco de Taxa de Juros, 

Risco de taxa de câmbio 

  - Não Informa 

Vanguarda Agro 

  - Risco de comercialização, Risco de 

concentração do contas a receber, Risco de 

Taxa de Juros, Risco de Crédito, Risco de 

taxa de câmbio 

  - Não Informa 

BR Malls 
  - Risco de Taxa de Juros, Risco de taxa de 

câmbio 
  - Não Informa 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Percebe-se que nem todas as empresas evidenciam de forma convergente as 

informações no que concerne aos riscos a que estão expostas (5.1) e aos riscos contra os quais 

buscam proteção (5.2.a). Isso é verificado pela identificação de 51 empresas que revelaram 

uma quantidade maior de riscos a que estão expostas do que os riscos contra os quais buscam 

proteção, podendo indicar que essas empresas nem sempre estão realizando ações preventivas 

em relação a todos os riscos aos quais se encontram expostas. 

Em contraposição, percebe-se que algumas empresas apresentaram uma quantidade de 

riscos aos quais estão expostas, menor do que os riscos contra os quais se busca proteção, o 

que pode indicar que essas, apesar de buscarem proteção a determinados riscos, não 

informaram sua exposição; talvez pelo fato de não perceberem a relevância informacional.  

Quanto à subclassificação 5.2.b, referente às estratégias de proteção patrimonial 

(hedge), estão na Tabela 8 as formas de divulgação verificadas nos formulários de referência 

das empresas analisadas.  
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Tabela 8 - Evidenciação das estratégias de proteção patrimonial (hedge). 

Forma de evidenciação 
Quantidade de 

empresas 

Frequência 

relativa (%) 

Não evidenciaram 7 6 

Evidenciaram que não possuem estratégia de proteção patrimonial  28 22 

Declaram possuir estratégias de proteção patrimonial, mas não 

apresentaram 6 5 

Evidenciaram as estratégias de proteção patrimonial 84 67 

Total 125 100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 8, nota-se que a maioria das empresas divulgou que possui 

estratégias de proteção patrimonial e fez sua evidenciação. Enquanto isso, 22% das empresas 

evidenciaram que não possuem estratégia de proteção patrimonial e 5%, apesar de possuírem 

estratégias, não as registraram no formulário. 

Vale ressaltar que, apesar de 28 empresas terem afirmado não possuir estratégias de 

proteção patrimonial, apenas 13 das 28 deixaram de informar os riscos contra os quais buscam 

proteção (5.2.a), sugerindo que as empresas buscam proteção contra riscos apesar de não 

possuírem estratégias sistematizadas de proteção patrimonial (hedge). 

As principais estratégias mencionadas pelas empresas analisadas estão expostas no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 –  Estratégias de proteção patrimonial evidenciadas pelas empresas analisadas 

Empresas Estratégias de proteção patrimonial 

BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP 

AGRICOLAS 

  - Todas as nossas operações ou instrumentos escolhidos para mitigar o risco de 

mercado devem ser devidamente precificados e avaliados; 

  - Escolha de ferramentas que apresente a melhor relação custo x minimização do 

risco; 

  - Escolha de melhor preço por cotações. 

  - Definição como limite para exposição cambial 5% da receita total esperada 

com a comercialização de cada commodity produzida pela Companhia 

CIA HERING 

  - Utilização de instrumentos financeiros derivativos. Administração desses 

instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos 

visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança; 

CIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E 

COMERCIO 

  - A Política de Gestão de Riscos de Mercado objetiva basicamente a proteção 

mínima de 75% do fluxo de caixa de curto prazo, por períodos determinados que 

variem de 9 a 12 meses, orientando para a realização de operações tradicionais de 

mercado 

ECORODOVIAS 

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

S.A. 

  - A Administração da Companhia e de suas controladas elege as instituições 

financeiras com as quais as aplicações financeiras podem ser celebradas, além de 

definir limites quanto aos percentuais de alocação de recursos e valores a serem 

aplicados em cada uma delas; 

EMBRAER S.A. 

  - Primordialmente, a Companhia busca minimizar as exposições através do 

balanceamento entre ativos e passivos expostos aos riscos de taxa de juros e 

câmbio; 
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  - Não obstante, quando tal gerenciamento não é suficiente para a proteção dos 

riscos a Companhia pode administrá-los por meio da utilização de instrumentos 

derivativos, sendo vedada a utilização desse tipo de instrumento para fins 

especulativos; 

GRENDENE S.A. 

  - Monitora continuamente a volatilidade das taxas de juros do mercado. Com 

objetivo de reduzir os possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de 

juros; 

  - Além de contas a receber originado por exportações a partir do Brasil, 

aplicações financeiras e investimentos no exterior se constituem um hedge 

natural, para proteger a Companhia das oscilações cambiais; 

  - Monitora permanentemente as oscilações de preço nos mercados nacional e 

internacional e quando for o caso, utiliza-se da formação de estoques estratégicos 

para manter suas atividades comerciais; 

JHSF PARTICIPACOES S.A. 

  - A Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio de vendas 

para uma base ampla de clientes e de análises de crédito contínua; 

  - A Companhia tem como política avaliar constantemente o uso de instrumentos 

financeiros derivativos com o objetivo de mitigar ou de eliminar riscos de moeda 

à sua operação 

RENAR MACAS S.A. 

  - A Companhia monitora, continuamente, seus riscos de mercado relacionados 

com variação cambial, oscilação nas taxas de juros, volatilidade nos preços das 

frutas no mercado nacional e internacional e os riscos de crédito, inerentes aos 

seus negócios; 

SAO CARLOS EMPREEND E 

PARTICIPACOES S.A. 

  - utilizar preferencialmente o mesmo índice para corrigir as receitas operacionais 

e o custo do endividamento bancário 

  - Todos os financiamentos da Companhia são de longo prazo (igual ou acima de 

10 anos) e tem custo definido principalmente por um cupom fixo, além do índice 

de correção (vide tabela apresentada no item 3.8 deste Formulário de Referência); 

TECHNOS S.A. 

  - Estabelecemos limites de crédito de forma individual, levando em consideração 

a capacidade financeira de cada Cliente, o histórico de pagamento e o volume de 

compras efetuadas nos últimos 12 meses. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que tange aos instrumentos utilizados para proteção patrimonial (item 5.2.c) pelas 

empresas, destacaram-se os contratos de SWAP e os contratos de NDFs (Non-Deliverable 

Forwards). 

 

Tabela 9 - Instrumentos mais utilizados para proteção patrimonial (hedge) pelas empresas 

Instrumentos Quantidade de empresas que divulgaram 

Contratos de SWAP 47 

NDFs (Non-Deliverable Forwards) 27 

Contrato de Opções 12 

Contrato a Termo 8 

Apólices de Seguros 5 

Outros instrumentos 55 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Constata-se que os contratos de swap foram apontados por 55 empresas. Tais contratos 

consistem em um acordo entre duas partes para troca de risco de uma posição ativa (credora) 

ou passiva (devedora), em data futura, conforme critérios preestabelecidos 

(BM&FBOVESPA, 2012). Os Swaps mais comuns são os de taxas de juro, câmbio e 

commodities.  
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Em seguida, consoante expresso por 27 empresas, apareceram os NDFs (Non-

Deliverable Forwards). Non-Deliverable Forward ou Contrato de Venda/Compra a Termo de 

Moeda consiste na venda ou compra da taxa de câmbio a termo, de reais ou outras moedas 

não conversíveis pela moeda conversível especificada, sem entrega física, para liquidação na 

data de vencimento. É um derivativo operado em mercado de balcão, que tem como objeto a 

taxa de câmbio de uma determinada moeda (BANCO DO BRASIL, 2012).  

Quanto aos parâmetros utilizados para o gerenciamento dos riscos de mercado, item 

5.2.d, as formas de evidenciação observadas nos formulários de referência das empresas estão 

dispostas na Tabela 10.  

 

Tabela 10 -  Evidenciação dos parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos. 

  
Quantidade de 

empresas 

Frequência relativa 

(%) 

Não evidenciaram 7 6 

Declararam não possuir 15 11 

Evidenciaram os parâmetros utilizados para o gerenciamento 

dos riscos 
102 82 

Declararam possuir e não informaram 1 1 

Total 125 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base na Tabela 10, observa-se que 82% das empresas divulgaram algum tipo de 

parâmetro utilizado para o gerenciamento dos riscos, enquanto uma empresa, apesar de 

possuir parâmetro, não disponibilizou sua evidenciação no formulário. Além disso, 14 

empresas declararam não possuir qualquer parâmetro. 

Quanto aos principais parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos 

informados pelas empresas, destacam-se o Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Principais parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos 

Empresa Divulgação 

Cetip 

 - O risco de exposição a taxa de juros é gerenciado através da 

análise da exposição líquida total da Companhia e análises de 

sensibilidade que consideram diferentes cenários de 

comportamento para as variáveis de risco 

Cosan 

 - Utilização de análise de sensibilidade para estimar regularmente 

a nossa exposição ao risco de mercado sobre a nossa posição de 

commodities agrícolas 

 - A Companhia opera com derivativos objetivando reduzir sua 

exposição a variações da taxa de câmbio sobre sua receita de 

exportações. 

Fertilizantes Heringer 

 - A Companhia analisa a exposição do seu contas a pagar em 

moeda estadunidense, considerando os estoques de matérias-primas 

como um “hedge” natural. 

Fibria Celulose 
 - O gerenciamento é feito através da parametrização dos riscos, 

através de limites descritos em política, como limites por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Derivativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_c%C3%A2mbio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda
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concentração por contraparte, instrumentos elegíveis e prazos 

máximos 

Gafisa 

 - A Companhia busca gerir seu fluxo de caixa estabelecendo 

critérios de posições de caixa mínimo. 

 - Busca mitigar a exposição de caixa dos empreendimentos 

imobiliários através de financiamentos à produção através do SFH. 

JBS 

  - Os controles internos utilizados para gerenciamento do risco de 

taxa de juros e cambial são feitos através de planilhas de cálculo e 

acompanhamento das operações efetuadas e cálculo do VAR para 1 

dia, com intervalo de confiança de 99%. 

Lojas Renner 

- Para monitorar o risco cambial a Companhia toma por base o 

nível de preço de moeda que viabiliza a comercialização das 

mercadorias no mercado local dentro dos padrões de margem de 

lucro esperados e os prazos de entrega prováveis 

- Para monitorar o risco de taxa de juros, a Companhia toma por 

base as taxas praticadas no mercado para ativos e passivos de riscos 

e prazos similares às suas operações e mantém 100% de seus 

empréstimos com pagamento em taxa de juros fixa ou atrelados ao 

CDI. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda como parâmetro utilizado para o gerenciamento de riscos de mercado, 

observou-se que 18 empresas declararam possuir estratégias conservadoras que visam a 

liquidez, rentabilidade e segurança patrimonial: Amil Participações S.A, Anhanguera 

Educacional Participações S.A, B2W - Companhia Global do Varejo, Bematech S.A, BR 

Malls Participacoes S.A, BR Properties S.A, Brasil Brokers Participações S.A, Camargo 

Correa Desenv. Imobiliário S.A, Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend e Part, Cyrela 

Commercial Propert S.A. Empr Part, Diagnósticos da América S.A, Equatorial Energia S.A, 

General Shopping Brasil S.A, Hypermarcas S.A., Ideiasnet S.A, QGEP Participações S.A, 

Raia Drogasil S.A, Trisul S.A.  

Em seguida, foi analisado o item 5.2.e, em que a empresa deve informar se opera 

instrumentos financeiros com os objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais 

são esses objetivos. A síntese desta análise é disposta na Tabela 11.  

 

Tabela 11 - Evidenciação dos instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial (hedge) 

  
Quantidade de 

empresas 

Frequência 

relativa (%) 

Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial 
57 46 

Declararam não possuir 49 39 

Não evidenciaram 17 13 

Declararam possuir e não informaram 2 2 

Total 125 100 

Fonte: dados da pesquisa 
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Observou-se que, das 125 empresas da amostra, apenas 21 declararam operar 

instrumentos financeiros com os objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge), 

representando apenas 17% da amostra analisada. De modo mais específico, dentre estas 

empresas, cita-se o Banco do Brasil, que declarou aproveitar as oportunidades de mercado 

apontadas pelos cenários econômicos interno e externo, e a Cosan, que declarou proteção 

sobre as receitas de exportações de seus produtos. 

A Tabela 12 exibe a quantidade de empresas que divulgaram algum tipo de estrutura 

organizacional de controle de gerenciamento dos riscos de mercado (item 5.2.f).  

 

Tabela 12 - Evidenciação da estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos 

Forma de evidenciação 
Quantidade de 

empresas 

Frequência relativa 

(%) 

Não evidenciaram 10 8 

Declararam não possuir uma política de gerenciamento de riscos 

formalizada 2 2 

Evidenciaram estrutura organizacional de controle de 

gerenciamento de riscos 113 90 

Total 125 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 12, 90% das empresas declararam possuir algum tipo de 

estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos. Apenas duas delas, 

representando 2%, informaram não possuir, sendo elas a Anhanguera Educacional e a Arezzo, 

além de dez empresas que não mostraram qualquer informação nesse item. 

Os níveis hierárquicos que fazem parte da estrutura organizacional de gerenciamento 

de riscos mais evidenciados pelas empresas podem ser visualizados na Tabela 13.  

 

Tabela 13 - Níveis organizacionais de controle de gerenciamento de riscos mencionados 

pelas empresas  

 Nível Hierárquico Frequência de Divulgação 

Conselho de Administração 35 

Diretoria Financeira 22 

Diretoria 15 

Comitê de Gestão de Riscos 11 

Tesouraria 8 

Controladoria 7 

Diretor Financeiro 6 

Auditoria Interna 6 

Jurídico 5 

Diretor Presidente 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com base na Tabela 13, identificou-se o fato de que o Conselho de Administração e a 

Diretoria Financeira foram os níveis hierárquicos mais citados e que mais estão presentes na 

estrutura de gerenciamento de riscos das empresas analisadas. Esse resultado está em sintonia 

com as recomendações do COSO (2010), ao dispor que o gerenciamento de riscos deve ser 

conduzido em uma organização pelo Conselho de Administração e Diretoria, e ainda com a 

participação de todos os empregados. É possível observar ainda que os dados indicam pouco 

uso de controles internos por parte das empresas, uma vez que apresentaram reduzida 

frequência de divulgação de informações relativas à auditora interna. 

 

4.2.3. Alterações Significativas nos Principais Riscos de Mercado a que o Emissor está 

Exposto ou na Política de Gerenciamento de Riscos 

 

De maneira mais específica, para o item 5.3, a empresa deve informar se, em relação 

ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos de mercado a 

que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada. Destaca-se que 

a evidenciação do item 5.3 é facultativa pelas empresas, segundo a instrução CVM 480/2009.  

Quanto a este item, verificou-se que apenas quatro empresas revelaram tais aspectos. 

Assim, o Quadro 8 demonstra as alterações significativas dos principais riscos de mercado 

expostos por estas empresas.  

 

 

 

Quadro 8 – Evidenciação das alterações significativas dos principais riscos de mercado 

Empresas Evidenciação 

Fibria Celulose 

  - As principais alterações foram relacionadas à consolidação de dois subcomitês, um 

de caixa e um de riscos de mercado, que foi consolidada em uma única Comissão de 

Riscos de Mercado; No ano de 2010, em relação ao ano de 2009, houve uma diminuição 

percentual da exposição líquida ao dólar da Companhia, através do uso de derivativos 

com objetivo de hedge. 

Duratex 

  - O ano de 2010, em comparação a 2009, que espelhou os problemas da crise de 

crédito deflagrada em 2008, foi um ano caracterizado por forte expansão do PIB que 

refletiu positivamente nos segmentos de atuação da Companhia. O ano foi de 

recomposição de preços e expansão do nível de expedição, o que contribuiu para a 

diluição de custos e expansão das margens operacionais. O aquecimento da demanda 

verificado no mercado interno somado ao aumento no preço das commodities causou 

uma aceleração da inflação, a partir da segunda metade do ano. Neste sentido, os riscos 

passaram a ser associados à capacidade de repasse de tais pressões visando a 

preservação das margens operacionais. 
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SLC Agricola 

 - A política de gestão de riscos foi implantada em outubro de 2008, no decorrer desse 

período já sofreu algumas alterações para adequá-la melhor ao negócio da Companhia. 

Essas mudanças foram previamente aprovadas durante a elaboração da mesma, ficando 

determinado que durante o primeiro ano, poderia haver revisões em 3 meses, 6 meses e 

1 ano. Após esse período as revisões serão apenas anuais. Todas as revisões serão 

submetidas a Diretoria Executiva da SLC Agrícola. 

Positivo Informática 

 - A taxa de câmbio representa um dos principais riscos de mercado ao qual a 

companhia está exposta. Durante 2009, apesar da queda na cotação do dólar este 

apresentou elevada volatilidade, registrando oscilações significativas em curtos espaços 

de tempo. Diante deste cenário, a estratégia da Companhia foi adotar uma maior 

proporção de proteção cambial através de NDFs. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Destaca-se o baixo número de empresas que evidenciaram a informação acerca das 

alterações significativas nos principais riscos de mercado a que o emissor está exposto, bem 

como na política de gerenciamento de riscos adotada.  

 

4.2.4. Outras Informações que o Emissor Julgue Relevantes 

 

Quanto às informações que a empresa julgue relevantes (item 5.4), uma expressiva 

quantidade delas declara que as informações relevantes já foram cobertas pelos itens 

anteriores no Formulário de Referência e, portanto, não há mais informação relevante a ser 

expressa. Destaca-se o fato de que esse é um item de evidenciação obrigatória no formulário 

de referência, segundo a instrução CVM 480/2009. 

Apenas 21 empresas exprimiram alguma informação relevante. O Quadro 9 traz 

exemplos da evidenciação do item 5.4, com informações julgadas relevantes pelas empresas. 

 

Quadro 9 – Evidenciação das informações relevantes. 

Empresas Evidenciação 

Positivo Informática 

  - A Companhia tem como política o monitoramento dos riscos relacionados à 

concessão de crédito para seus clientes, bem como a aplicação de critérios para o 

estabelecimento de limites de crédito 

  - Os clientes são classificados através de um processo de escore, no qual são levados 

em consideração:  

(i) a análise qualitativa do negócio do cliente;  

(ii) consultas a organismos de proteção ao crédito; e  

(iii) a análise da situação financeira do cliente. 

CCR 

  - A grande volatilidade do Real em relação ao Dólar pode resultar em mudanças 

significativas em nossos resultados, em razão das nossas obrigações denominadas em 

Dólar e aumentar o nosso custo de captação de recursos 

  - Nossas operações estão localizadas no Brasil e, portanto, as condições econômicas e 

políticas brasileiras podem afetar adversamente nossos negócios, condição financeira e 

resultados operacionais; 

  - O aumento da taxa de inflação e determinadas medidas do Governo Federal para 

combater tal aumento podem ter efeitos adversos sobre a economia brasileira, o 

mercado de capitais brasileiro e sobre nossos negócios, condição financeira e resultados 

operacionais; 

  - A percepção de risco quanto às economias emergentes pode impedir nosso acesso aos 

mercados de capitais internacionais e prejudicar a nossa capacidade de financiar 

operações. 

  - Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua 
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convergência às práticas contábeis internacionais (IFRS) podem afetar adversamente 

nossos resultados 

CIA Hering 

  - O risco de crédito decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes 

de inadimplência de seus clientes (especialmente franqueados) ou de instituições 

financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Em 31 de 

dezembro de 2010, a Companhia registrou provisão para devedores duvidosos no 

montante de R$ 7.695 mil, representativos de 2,60% do saldo de contas a receber em 

aberto, para fazer face ao risco de crédito. 

Fertilizantes Heringer 

  - Os preços das matérias primas tendem a serem superiores aos do último trimestre de 

2010. É importante salientar que pequenas variações nos preços das matérias primas de 

fertilizantes são comuns no mercado. Apesar dos recentes aumentos, a relação de troca 

(produtos agrícolas vs fertilizantes) ainda se encontram em patamares favoráveis aos 

produtores agrícolas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar de classificado como item obrigatório (5.4), as informações que o emissor 

julga relevantes foram evidenciadas por um número reduzido de empresas da amostra.  

Sobre o nível de evidenciação encontrado para os itens riscos de mercado (5.1 a 5.4) 

do formulário de referência, nas empresas da amostra, em especial dos itens considerados 

facultativos, segundo a instrução CVM 480/2009 (5.2 a 5.3), destaca-se a afirmação de 

Múrcia (2009) de que o disclosure voluntário pode ser explicado por características das 

próprias empresas e que o nível de disclosure pode ser identificado por algumas dessas 

características. Verrecchia (2009) considera que existe um ponto de equilíbrio, em que a 

percepção do mercado é compatível com os incentivos que os gestores possuem para reter ou 

fornecer informações. De acordo com Guay e Verrecchia (2007), o gestor age 

estrategicamente de acordo com o próprio interesse, o que, na maioria dos casos, é a 

divulgação de informações boas acerca da empresa, e a não divulgação de informações ruins.  

Cabe ressaltar, com efeito, a discussão de Yamamoto e Salotti (2006) sobre a 

divulgação obrigatória: os órgãos reguladores buscam assegurar a qualidade das informações 

divulgadas pelas empresas por meio da publicação de normas que tratam de conteúdo, forma e 

periodicidade de relatórios e demonstrações contábeis; no entanto, é impreciso determinar 

quais informações são efetivamente relevantes para todos os usuários. Desse modo, apesar da 

obrigatoriedade perante a instrução CVM 480/2009 da divulgação dos itens 5.1 e 5.4, tais 

informações podem ter conotação de natureza voluntária, haja vista o julgamento do gestor 

em classificá-las em relevante ou não para o mercado. 
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4.3. Análise Comparativa do Grau de Cumprimento aos Requisitos da Instrução CVM 

480/2009 Referente à Evidenciação dos Riscos de Mercado entre as Empresas que 

Emitem e as que não Emitem ADR 

 

A análise das práticas de evidenciação das empresas da amostra aprofunda-se na 

medida em que são verificados comparativamente os níveis da divulgação das empresas 

conforme a emissão de ADR. 

Primeiramente, procede-se comparando os dados descritivos dos dois grupos de 

empresas: as que emitiram ADR no ano de 2011 e as que não emitiram ADR no mesmo 

exercício. 

 

Tabela 14 – Estatística descritiva, conforme emissão de ADR 

Estatística Empresas que emitiram ADR Empresas que não emitiram ADR 

Número de observações 61 64 

Média 87,0 86,3 

Mediana 90,0 90,0 

Moda 90,0 90,0 

Desvio-Padrão 0,1406 0,1453 

Coeficiente de Variação (%) 16,16 16,83 

Intervalo 70,0 80,0 

Mínimo 30,0 20,0 

Máximo 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados descritivos expostos na Tabela 14, percebe-se que o nível de 

divulgação das empresas que não emitiram ADR variou de 20% a 100%, enquanto as que 

emitiram ADR tiveram variação menor, de 30% a 100%. Além disso, verifica-se que as 

empresas que emitiram ADR tiveram, em média, nível de divulgação mais elevado do que as 

empresas que não emitiram tal título. Vale ressaltar, ainda, que, nos dois grupos de empresas, 

o nível de evidenciação mais frequente foi de 90%. 

Em relação à variabilidade dos dados, verifica-se que as empresas que não emitiram 

ADR possuem nível de evidenciação um pouco mais variado do que as outras, o que é 

percebido por meio do coeficiente de variação. Logo, as que emitiram ADR evidenciam de 

maneira mais homogênea do que as que não o fizeram. 

Para proceder com a análise comparativa dos níveis de evidenciação dos dois grupos 

de empresas, primeiramente, efetuou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov, com vistas a 

verificar se o conjunto de dados é normal. Tal teste apontou que os dados não seguem 

distribuição normal. De tal modo, o teste não paramétrico realizado para verificar a diferença 
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entre as médias foi o teste Mann-Whitney. O resultado deste teste de diferença entre as médias 

encontra-se na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Resultado do teste Mann-Whitney conforme emissão de ADR 

Variável analisada Sig Conclusão 

Nível de divulgação das 

informações relativas aos itens 

relacionados aos riscos de mercado 

0,659 Não rejeição da hipótese nula 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dos dados obtidos em relação à análise comparativa entre a divulgação das 

empresas que emitiram e as que não emitiram ADR, contidos na Tabela 15, percebe-se a não 

rejeição da hipótese nula, comprovando a não existência de diferença estatisticamente 

significante entre a divulgação de riscos de mercado pelas empresas conforme a emissão de 

ADR. 

Assim, de acordo com o teste de diferença entre médias, não foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os níveis de divulgação das empresas que emitem e não 

emitem ADR. Com base na Estatística descritiva, entretanto as empresas que emitem ADR 

mostraram a média de nível de divulgação (87,0%) levemente superior à média do nível das 

empresas que não emitem estes títulos (86,3%). 

Levando em conta as sociedades pesquisadas, pode-se dizer que os resultados 

encontrados não acompanham a afirmação de Torres, Bonomo, Fernandes (2002) e de Bone e 

Ribeiro (2002) sobre a eficiência informacional do mercado dos Estados Unidos, pois as 

empresas que emitem ADR – e devem atender também ao nível de exigência daquele País – 

não revelaram nível de evidenciação maior do que as empresas da amostra que não emitem 

ADR. Dessa forma, é possível perceber que a emissão de ADR e consequente necessidade de 

adequação às exigências americanas não apontam ser um fator que reflita no nível de 

evidenciação das empresas. Tendo como base as companhias analisadas neste estudo, 

verifica-se que a emissão de ADR não indica que a empresa tenha nível de evidenciação 

diferenciado. 
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4.4. Análise Comparativa do Grau de Cumprimento aos Requisitos da Instrução CVM 

480/2009 Referente à Evidenciação dos Riscos de Mercado entre as Empresas 

Financeiras e não Financeiras 

 

A análise das práticas de evidenciação comparativa entre as empresas do setor 

financeiro (empresas financeiras) e de outros segmentos (empresas não financeiras) é 

demonstrada nos resultados obtidos pelas análises estatísticas a seguir descritas. 

 

Tabela 16 – Estatística descritiva, conforme o setor 

Estatística Empresas do setor financeiro 
Empresas não pertencentes ao setor 

financeiro 

Número de observações 18 107 

Média 84,4 87,0 

Mediana 90,0 90,0 

Moda 100,0 90,0 

Desvio Padrão 0,2332 0,1223 

Coeficiente de Variação (%) 27,63 14,05 

Intervalo 80,0 70,0 

Mínimo 20,0 30,0 

Máximo 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados descritivos expostos na Tabela 16, nota-se que o nível da 

divulgação das empresas do setor financeiro variou de 20% a 100%, enquanto as empresas 

não pertencentes ao setor financeiro tiveram variação menor, de 30% a 100%. Resultado 

semelhante foi encontrado, comparando-se o nível da divulgação entre as empresas da 

amostra que emitem ADR (30% a 100%) e que não emitem ADR (20% a 100%).  

Além disso, verifica-se que organizações pertencentes ao setor financeiro tiveram, em 

média, nível de divulgação mais elevado do que as consideradas não financeiras. Vale 

ressaltar, ainda, que nos dois grupos de empresas o nível de evidenciação mais frequente foi 

de 90%. 

Em relação à variabilidade dos dados, verifica-se que as sociedades não pertencentes 

ao setor financeiro possuem nível de evidenciação um pouco mais variado do que as demais 

de outros setores, o que é observado por meio do coeficiente de variação.  

Para a análise comparativa dos níveis de evidenciação dos dois grupos de empresas 

(financeiras e não financeiras), inicialmente, também foi aplicado o teste de Kolmogorov-

Smirnov, o qual apontou que os dados não seguem distribuição normal. Dessa forma, 
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realizou-se novamente o teste Mann-Whitney. Os resultados deste teste de diferença entre as 

médias  encontram-se na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Resultado do teste Mann-Whitney conforme setor de atuação 

Variável analisada Sig Conclusão 

Nível de divulgação das 

informações relativas aos itens 

relacionados aos riscos de mercado 

0,202 Não rejeição da hipótese nula 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com apoio nos dados coletados em relação à análise comparativa entre a divulgação 

das empresas financeiras (setor financeiro) e não financeiras (demais setores econômicos), é 

notável a não rejeição da hipótese nula, comprovando a não existência de diferença 

estatisticamente significante entre a divulgação de riscos de mercado pelas empresas 

conforme o seu setor. 

Nesse sentido, conforme o teste de diferença entre médias, não foi observada diferença 

estatisticamente significante entre os níveis da divulgação das empresas do setor financeiro e 

as empresas dos demais setores de atuação. Com base na Estatística descritiva, no entanto, as 

empresas do setor financeiro demonstraram média de nível da divulgação (84,4%) levemente 

inferior à média do nível das empresas dos demais setores (87,0%). 

Esse resultado confirma o nível incipiente de transparência do setor bancário nacional 

(empresas financeiras da amostra), apesar da evolução na evidenciação de riscos de mercado, 

conforme preconizado por Goulart (2003), e do nível de exigência adicional do setor pelo 

Banco Central do Brasil, principalmente se comparado aos demais setores econômicos, 

representados pelo grupo de empresas não financeiras da amostra.  



66 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve o objetivo de investigar o grau de cumprimento das exigências de 

evidenciação referentes aos riscos de mercado definidas na Instrução CVM 480/2009 pelas 

empresas de capital aberto listadas no Novo Mercado da BM&FBovespa.  

Para tanto, o nível de evidenciação foi analisado por meio da aplicação da Análise de 

Conteúdo dos formulários de referência, coletados no endereço eletrônico da BM&FBovespa 

na data de 31/12/2011, das empresas listadas no segmento Novo Mercado da bolsa brasileira, 

na mesma data. Fizeram parte da amostra 125 empresas, classificadas em grupos – emissoras 

e não emissoras de ADR; e financeiras e não financeiras. Além da análise de conteúdo, foi 

aplicado o teste de diferença de média, para análise comparativa do nível da divulgação dos 

riscos de mercado entre os grupos das empresas. 

Em geral, os resultados obtidos fornecem subsídios para afirmar que, conforme os 

formulários de referência analisados, a maioria das empresas, entre as 125 participantes da 

amostra, evidenciou os riscos de mercados no formulário de referência – representados pelos 

itens 5.1, descrição dos riscos de mercado a que o emissor está exposto; item 5.2, política de 

gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor, seus objetivos, estratégias e 

instrumentos; item 5.3, alterações significativas nos principais riscos de mercado a que o 

emissor está exposto; e item 5.4, informações relevantes –, destacando-se de modo mais 

particular os itens descritos a seguir. 

Os riscos de mercado apontados com maior frequência pelas empresas foram o de taxa 

de câmbio e o de taxa de juros, indicando que as empresas acreditam que tais riscos são os 

que as deixam mais expostas no mercado. Quanto à política de gerenciamento de riscos de 

mercado, seus objetivos, estratégias e instrumentos, a maioria das empresas divulgou de 

forma completa as informações, sendo pouco representativa a quantidade de empresas que 

divulgou parcialmente esses itens. Quatro empresas mostraram as alterações significativas nos 

principais riscos de mercado e nas políticas de gerenciamento de riscos. Apenas 21 empresas 

evidenciaram informações julgadas relevantes sobre riscos de mercado. 

De tal maneira, quanto ao primeiro objetivo específico, verificou-se que, de um modo 

geral, o nível da divulgação das empresas foi alto. Com referência aos riscos de mercado a 

que as empresas estão expostas, foi notada uma maior representatividade da divulgação na 
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forma quantitativa em relação à informação do tipo qualitativa dos itens, tendo se percebido 

uma homogeneidade entre os níveis da divulgação destas. 

Em relação ao segundo objetivo específico, constatou-se a não rejeição da hipótese 

nula, comprovando a não existência de diferença estatisticamente significante entre a 

divulgação de riscos de mercado pelas empresas da amostra que emitem ADR em comparação 

com aquelas que o não fazem, contrariando a expectativa inicial de que as emissoras de ADR 

apresentariam maior nível da divulgação, considerando que suas ações são também 

negociadas em um mercado informacional eficiente (mercado dos Estados Unidos).  

Assim, no que concerne ao terceiro e último objetivo específico, também se verificou a 

não rejeição da hipótese nula, comprovando a não existência de diferença estatisticamente 

significante entre a divulgação de riscos de mercado pelas empresas financeiras e não 

financeiras. Esse resultado também contrariou a suposição de que as empresas do setor 

financeiro, pela natureza do setor e de suas operações, evidenciariam mais informações sobre 

riscos de mercado. 

Cabe elucidar que, não obstante o rigor científico aplicado nesta pesquisa, os 

resultados consideram apenas os dados das empresas listadas no Novo Mercado da 

BM&FBovespa. Tal aspecto pode ser considerado a principal limitação desta pesquisa, 

sugerindo-se, em futuras investigações, uma ampliação da amostra, além da análise de um 

espaço temporal. Além disso, há de se considerar a heterogeneidade da amostra quanto aos 

setores abrangidos. 

Salienta-se, ainda, a importância de que, em estudos futuros, sejam empregadas 

técnicas estatísticas robustas, a fim de se discernir, com abordagem quantitativa, sobre 

relações causais acerca da divulgação destes elementos relativos aos riscos de mercado e 

identificar os fatores determinantes deste disclosure.  
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