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RESUMO 

 

Este trabalho aplicado objetiva demonstrar os principais desafios e oportunidades 

encontrados pelas pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil oriundos da variação 

cambial, resultado de suas operações de compra, venda, investimento e financiamento, 

envolvendo o mercado estrangeiro. Descrevo alternativas para eliminar, suavizar e conviver 

com o risco da variação cambial, assim como instruções contábeis para acomodar os 

impactos das oscilações das moedas estrangeiras, objetivando reduzir o risco das empresas. 

O estudo de caso se justifica porque desde a abertura da economia brasileira na década de 

1990, assim como o movimento de globalização das empresas, observa-se uma 

intensificação da necessidade de e as empresas se tornarem globais, sendo um movimento 

estratégico ou por sobrevivência. A metodologia de pesquisa se baseou em estudos de 

relatórios financeiros de três PMEs da região de Atibaia-SP, duas multinacionais e uma 

nacional brasileira, no período de 2016 a 2018, período de grande oscilação na taxa de 

câmbio entre real e dólar americano, oportunizando a observação dos impactos quando a 

moeda nacional se aprecia e se deprecia nas contas de passivo e ativo das organizações. 

Além das análises de relatórios financeiros, houve preenchimentos de questionários e 

entrevistas com os gestores das organizações. 

 

Palavras chave: Variação Cambial, PMEs, exposição, proteção, risco, estratégia, resultado. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to present the main challenges and opportunities encountered by Small and 

Medium Enterprises (SMEs) in Brazil arising from exchange rate variation, as a result of their 

purchase, sale, investment and financing operations, involving the foreign market. I describe 

alternatives to eliminate, mitigate and cope with the risk of exchange variation, as well as 

accounting alternatives to accommodate the impacts of fluctuations in foreign currencies, with 

the aim of reducing corporate risk. The studied case is justified because since the opening of 

the Brazilian economy in the 1990s, as well as the globalization movement of companies, 

there has been an intensification of the need for companies to become global, either a strategic 

or a survival movement. The research methodology is based on financial reporting studies of 

three SMEs from the Atibaia-SP region, two multinationals and one Brazilian domestic firm, 

from 2016 to 2018, a period of great fluctuation in the Real and US Dollar exchange rate, 

allowing for the observation of the effects of the appreciation and depreciation of the local 

currency. In addition to the analysis of financial reports, I apply surveys and interviews with 

the managers of the organizations. 

 

Keywords: Exchange Rate, SME, exposure, protection, risk, strategy, result. 
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1. INTRODUÇÃO 

   

  

Este estudo tem como objetivo focar-se nos impactos financeiros e econômicos da 

variação cambial nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs), pesquisando como esse 

fenômeno impacta essas organizações. Também se investiga como se demonstra, nos gestores 

que estão à frente desses negócios,  o nível de percepção de risco, de que maneira a gestão 

avalia os riscos e como os tratam;  quais estratégias são usadas para a eliminação ou a 

suavização dos impactos, também como se pode mensurar a efetividade das ferramentas 

disponíveis no mercado brasileiro: se com estratégias orgânicas, formas naturais dentro da 

própria organização, ou com dispositivos financeiros que a empresa contrata, como 

instrumentos financeiros, derivativos. Ainda veremos os tratamentos contábeis que as PMEs 

podem adotar para proteção e suavização dos impactos, e as e as oportunidades comerciais 

que a variação cambial pode trazer às PMEs multinacionais que operam no Brasil ou PMEs 

locais que planejam alcançar novos mercados.  

O trabalho foi conduzido por um estudo de caso múltiplo, tendo como objeto de 

pesquisa três PMEs localizadas na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Tais empresas 

foram escolhidas pela facilidade do acesso às informações dos relatórios financeiros; como 

Balanço Patrimonial (BP) e Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE), fornecidas pela 

principal empresa de contabilidade da região, Exata Contábil. Foi ela que conseguiu 

autorização dos gestores das PMEs, fornecendo os relatórios, assim como, intermediou toda a 

comunicação.  

O período estudado foi de dezembro de 2016 a dezembro de 2018. O  impeachment da 

então presidente Dilma Rousseff impactou também nossa área de estudo. O período 

caracterizou-se por fortes oscilações nas taxas cambiais, atingindo a taxa mínima da 

conversão de dólar para real (PTAX) de R$ 3,0504 e taxa máxima de R$ 4,1873,  uma 

variação da taxa mínima para a máxima de 37,27% (trinta e sete vírgula vinte e sete por 

cento).  
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A figura abaixo mostra a volatilidade no câmbio para conversão entre as modas BRL e 

USD no período estudado. Observe que o câmbio não seguiu um comportamento constante,  

houve grande oscilação no período.  

 

Figura 1: Variação cambial: dezembro de 2016 a dezembro de 2018.  

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2019. 

 

Além dos relatórios financeiros disponibilizados, foram enviados às empresas 

questionários com perguntas abertas e fechadas. Eles tinham a finalidade de diagnosticar as 

exposições cambiais que as empresas apresentam; detectar os riscos ou oportunidades reais;  

verificar o grau de conhecimento da gestão sobre os reais riscos e oportunidades a que as 

empresas estão expostas, e a forma de explorar essas situações. 

Os questionários, somados aos relatórios financeiros, foram usados como base para se 

construir uma triangulação de informações, quando da realização de entrevista final com os 

gestores. A triangulação de informações então se revelaria no mapeamento dos potenciais 

impactos a que cada empresa estava exposta,  na busca da causa do fato de algumas 

estratégias serem adotadas em detrimento de outras; e, por fim, na procura de uma resposta 

que mostrasse como cada empresa poderia melhorar sua estratégia de controle de exposição 

cambial. 

A triangulação das informações trouxe algumas conclusões importantes, haja vista que a 

principal estratégia adotada por essas empresas é simplesmente a de não proteger suas 

exposições cambiais, apesar de algumas delas já terem tido fortes prejuízos financeiros 

decorrentes de fenômeno ao longo de sua história. 

 A relevância deste trabalho se pauta na importância que as PMEs têm hoje no Brasil e 
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em outros países, devido a sua participação na geração de emprego e riqueza.  Existem outros 

trabalhos que tratam de temas correlacionados, por exemplo: variação cambial ou importância 

econômica das PMEs. Porém, acreditamos que esta pesquisa é pioneira, já que enfoca a 

exposição e o impacto cambial dentro das PMEs, explorando qualitativamente quais são as 

principais dificuldades que essas empresas encontram no mercado brasileiro e quais são as 

oportunidades a serem exploradas.  

Quando observamos o efeito da variação cambial em grandes corporações, percebemos 

que a relevância não é igual ao efeito em uma PME. Essa tem muito mais dificuldades para se 

proteger ou aproveitar da variação cambial, devido à sua estrutura apresentar-se em vários 

aspectos, de forma simples. 

 Um bom exemplo para enfatizar o estudo desse fenômeno ocorreu entre o período de 

2012 a 2014. O orçamento do Ministério da Saúde foi colocado em risco para atendimento à 

demanda, envolvendo itens como medicamentos e equipamentos médicos importados 

(CESARIO et al., 2017). O orçamento da saúde tem dinâmica parecida com a das PMEs 

quando se refere à margem de manobra para lidar com efeitos imprevistos do câmbio.  

Oscilações fora do planejado  podem comprometer a atividade do departamento do Ministério 

da Saúde, assim como ocorre em organizações.  

Uma constatação importante é a de que o Brasil sofreu um fluxo positivo de 

investimento estrangeiro até o início desta década. E isso se deu principalmente a fluxos de 

pagamentos de remessas e dividendos feitos a investidores estrangeiros que trouxeram seu 

capital para o Brasil, consequência de períodos econômicos de taxas de câmbio estáveis e sem 

surpresas aos investidores (LIMA; SANTOS, 2012). 

Os autores citados nos dois parágrafos anteriores enfocam as dificuldades sobre o 

controle de exposição cambial, assim como a valorização que investidores dão a empresas que 

pagam dividendos ou fazem remessas financeiras conforme o planejado. 

 Nos próximos capítulos faremos uma revisão da  literatura sobre o tema, seguindo por 

formas de variação cambial, metodologia de pesquisa, resultados e inferências da pesquisa e 

por último a conclusão do trabalho. 
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1.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O que é considerado PMEs? 

 

Muitas obras falam a respeito das dificuldades em critérios para definir o que  deve ser 

considerado como pequena e média empresa PME. Entre alguns fatores que podem ser 

abordados para tentar delimitar o termo, temos a análise do faturamento bruto, a quantidade 

de funcionários que trabalham na empresa, como se estabelecem e como conduzem e são 

conduzidas as camadas hierárquicas ou, ainda, em que tipo de mercado estão inseridas 

(KRAKAUER et al., 2011).  

 

Neste trabalho, vamos considerar a orientação do SEBRAE (SEBRAE, 2016) que 

define PMEs como empresas com até 300 funcionários e faturamento não superior a USD 

10.000.000. 

 

2.2 A importância das PMEs no mundo. 

 

 Atualmente há um destaque para os mercados emergentes, dentre os quais, o Brasil 

esta inserido, em que 45% (quarenta e cinco por cento) das vagas de emprego são ofertados 

por PMEs. Ainda segundo a OCDE,  do total de riqueza gerado pelos países emergentes, 33% 

(trinta e três por cento) têm origem em PMEs. Essas regiões também se caracterizam por um 

número expressivo de trabalho informal, se for levado em consideração na análise, ver-se á 

que metade da geração de emprego de riqueza é oriunda de empresas PMEs. (SOUSA, R, 

Mundo Educacao,UOL, 20 de Jul 2018,  Disponível em 

:<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm>, Acesso em 24, jun. de 2019).  

A figura 2 abaixo demonstra de forma clara a participação das PMEs nas principais 

economias mundiais, um destaque importante para a China, que apesar de ser um país ainda 

em desenvolvimento o papel das PMEs em sua economia já passou regiões mais 

desenvolvidas como, por exemplo: países que compõem a comunidade comum europeia.  

 

 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ocde.htm
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Figura 2: Participação das PMEs na geração do PIB – Principais economias do mundo. 

 

Fonte: SHAPIRO, 2010. 

 

A figura 3 abaixo mostra a importância das PMEs no mundo, estratificando essas 

informações entre os países em desenvolvimento e países desenvolvidos. 

 

Figura 3: Participação das PMEs na geração de emprego. 

 

 

Fonte: SHAPIRO, 2010. 

 

No Brasil, as PMEs são a principal força motriz da economia, responsável por quase 

80% (oitenta por cento) da geração de emprego e 30% (trinta por cento) na geração de PIB 

(Produto interno Bruto). (PWC,  2013). 

Com o advento da crise e a diminuição do mercado doméstico, as PMEs não tiveram 

outra solução a não ser buscar sobrevivência ganhando novos mercados. 

As PMEs hoje representam metade das empresas exportadoras, apesar desse volume 

significar apenas 1,2% (um vírgula dois por cento) do total exportado. Os números mostram 

que a tendência é haver uma melhora nessa participação. Em 2016, o volume de exportação 

das grandes empresas caiu em média 3,4% (três vírgula quatro por cento), enquanto que o 

volume de exportação das PMEs aumentou em 10% (dez por cento) (LAGUNA, 2017).    
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Em importantes regiões do mundo, as PMEs são o empregado, o cliente e o fornecedor 

que provêm o mercado local de bens e serviços. Elas também são pela maioria dos 

trabalhadores que se caracterizam como empreendedores em qualquer economia. 

Dessa forma, vê-se que as PMEs apresentam-se como o ponto de partida do 

desenvolvimento das economias para a industrialização, haja vista que maioria das grandes 

empresas atuais tem sua origem em pequenas e médias empresas. (SHAPIRO, 2010). 

Outro fator importante que precisa ser citado é que o crescimento extra nos últimos anos 

nos países industrializados deveu-se em grande parte ao crescimento das PMEs. Há um 

crescente reconhecimento de que a economia de mercado em muitas oportunidades começa 

com o estabelecimento de pequenas e médias empresas, sendo depois, expandida pelo 

desenvolvimento dinâmico das PMEs se tornando grande conglomerados. Empreendedores 

estabelecem empresas, iniciam negócios, adquirem ou mudam recursos de gestão, acumulam 

e espalham seus negócios. Essas atividades das PMEs representam uma grande força motriz 

por trás do desenvolvimento de uma economia nacional. (SHAPIRO, 2010). 

A figura 4 que segue, demonstra a estratégia de abertura de novos mercados por grandes 

corporações, iniciando suas atividades em novos países com o modelo de PME, para uma fase 

de aprendizado evitando riscos financeiros e de imagem. Após o período de aprendizado, se o 

projeto se mostrar viável, ele começa a receber mais investimentos, se transformando em uma 

operação mais relevante.  

 

Figura 4: Típico fluxo para desenvolvimento de multinacionais no mundo. 

 

Fonte: SHAPIRO, 2010. 

 

2.3. Panorama geral das PMEs no Brasil 

 

Atualmente, 64% (sessenta e quatro por cento) das PMEs fecham antes de alcançar 6 

(seis) anos de vida. A variação cambial é um dos principais fatores que fazem com que as 

PMEs com relação internacional não tenham sucesso de mais longo prazo (KRAKAUER et 



17 
 

 
 

al., 2011). Esta situação ocorre porque as PMEs normalmente não têm um fôlego financeiro 

que lhes permita passar por crises cambiais. (ROCHA; REIS; REGO, 2016) Tal constatação 

ratifica a importância de elaboração do plano de negócios e, principalmente, dentro do plano, 

uma estratégia bem orientada quanto ao controle da variação cambial. 

A figura 5 demonstra a vida útil das PMEs em São Paulo, reforçando que a grande 

maioria não consegue alcançar 06 anos de vida. 

 

Figura 5: Perspectiva de vida das PMEs em São Paulo –  Brasil. 

 

Fonte:  PricewaterhouseCoopers, 2013. 

 

A variação cambial é um fenômeno que, apesar do risco para a organização, pode trazer 

novas perspectivas de negócio. Dentre os vários períodos de instabilidade da moeda, o ano de 

2005, por exemplo, teve um desempenho de destaque no setor exportador. Esse resultado foi 

maior do que a expectativa inicial dos departamentos econômicos do país. O fator principal 

foi a apreciação cambial. (CARDOSO; PEREIRA; DIAS, 2006) Com a elevação da taxa 

cambial ao longo do ano, muitos exportadores conseguiram receitas maiores que o 

inicialmente planejado.  

A situação exposta anteriormente mostra um resultado afortunado,  se fosse ao 

contrário, as empresas envolvidas poderiam entrar em situação de crise. (VIANNA; 

PISCOPO; RYNGELBRUM, 2013). 

Não existe uma técnica melhor ou única para controlar a exposição cambial e seus 

impactos, porém, existe a técnica mais adequada em um cenário e situação específicos. 

(LIMA; SANTOS, 2012) Situações que valem para empresas do setor primário, como o 

agropecuário, (ZAMBERLAN; SILVEIRA; PIRES, 2010) podem não ser efetivas para o setor 
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da indústria e dos  serviços por exemplo. 

Dentre as diversas situações que envolvem a variação cambial, podemos reforçar o 

exemplo citado com relação ao setor agropecuário. O Brasil é o principal exportador de carne 

bovina no mundo. Muitas empresas, nesse setor, buscando diluir os riscos inerentes ao campo, 

compram rebanhos de PMEs que geralmente são familiares. Apesar de as operações serem 

feitas no Brasil, a moeda que indexa essas transações é o dólar americano (USD), e a variação 

cambial pode ser o ponto de inflexão entre um ano bom ou não. (ZAMBERLAN; SILVEIRA; 

PIRES, 2010). 

Além do setor agropecuário, podemos observar exemplos das franquias estrangeiras de 

fastfood. Nesse tipo de negócio, as margens de contribuição são bastante limitadas e a despesa 

com royalties é paga em moeda estrangeira, gerando risco de variação cambial. Dependendo 

dos efeitos da variação, o negócio pode se tornar inviável frente aos competidores domésticos 

que não têm esse risco. (LACERDA; LIMA; DE SOUZA, 2015) Essa variável precisa ser 

considerada no planejamento estratégico. O investidor precisa entender até onde a variação 

cambial torna seu investimento lucrativo ou deficitário. 

Dentre os diversos aspectos que envolvem uma empresa rentável em cenários de alta 

volatilidade do câmbio, destacamos a capacidade da gestão da empresa sobre esse tema.  

Para sobreviver no cenário de internacionalização, é importante a capacitação dos 

recursos gerenciais, que precisam se apropriar da importância das exportações e importações e 

suas nuances, estando atentos às aderências de práticas internas aos desafios que o cenário 

externo propõe. (TORRENS; AMARAL; TONTINI, 2014). 

Os fatores de risco da variação cambial precisam ser de conhecimento dos gestores da 

organização, e esse conhecimento é um ativo intangível. Muitas empresas apresentam bons 

produtos, mas falham na estratégia de mapear riscos e de criar estratégias para mitigá-los. 

(FLORIANI; FLEURY, 2012). 

Destacando um exemplo da importância de um corpo gerencial habilitado sobre este 

tema, lembramos uma situação ocorrida na Petrobras em 2016. A empresa usou práticas 

contábeis e excluiu do relatório trimestral daquele ano, R$ 7,98 bilhões de perdas, do seu 

relatório financeiro. (POTIN; BORTOLON; SARLO NETO, 2016). Este exemplo rápido 

enfatiza a importância de conhecimentos técnicos no controle deste risco e contabilização 

desse efeito. 

As PMEs também podem ter oportunidades de excluir de seus resultados as mesmas 

variações, pois os dispositivos contábeis estão disponíveis para todas as empresas. Todavia, a 
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utilização destes recursos depende de conhecimento técnico de seus profissionais. 

(FLORIANI; FLEURY, 2012). 

 

2.4 Tipos de medições de exposição cambial 

 

Devemos mencionar que os três tipos básicos de medição de exposição cambial que 

impactam as empresas, em menor ou maior grau, são: exposição de tradução, exposição 

operacional e  exposição de transação (EUN; RESNICK, 2015). 

 

A exposição de tradução pode apresentar outras denominações, principalmente 

exposição contábil. Este tipo de exposição surge da necessidade de converter balanços e 

consolidação em outras moedas, demonstrar os ganhos e perdas aferidos após a empresa 

contratar um direito ou uma obrigação, que podem estar representados por um investimento 

ou por empréstimos, respectivamente. Como por exemplo, podemos citar ativos e passivos 

que já existem nos registros das empresas.  

 

A exposição operacional também pode ser conhecida por outros nomes, principalmente 

exposição econômica. Está relacionada a riscos e oportunidades que a exposição cambial pode 

trazer para a competitividade da empresa,  não existindo um ótimo de exposição, dependendo 

muito da natureza da operação da companhia. Flutuações de apreciação de moeda local 

podem trazer ganhos ou perdas de competitividade para a empresa, reduzindo ou elevando 

valores de matéria-prima, assim como reduzindo ou aumentando preços de mercadorias de 

uma empresa exportadora. O fator flutuação do câmbio pode elevar ou reduzir a 

competitividade da empresa, sem qualquer iniciativa prática.  Em casos mais extremos, a 

empresa exportadora pode perder determinado mercado, assim como pode receber uma 

enxurrada de competidores no mercado local. Podemos citar como exemplo a situação de 

determinada safra que será exportada, ou uma máquina que será importada, porém ainda não 

há o compromisso no Balanço Patrimonial da empresa. 

 

Com relação à exposição de transação, pode se dizer que: são os riscos de exposição 

cambiais já assumidos pela empresa através de contratos, porém ainda não há o seu reflexo 

nos relatórios financeiros como o Balanço Patrimonial.  

 

Existe muita confusão nas denominações do risco, principalmente entre o operacional e 
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o de transação. De uma maneira geral, a exposição é a mesma, porém, para ser considerado 

como transacional, há a necessidade de já haver um contrato refletindo a operação, enquanto 

que o risco operacional afetará o fluxo de caixa futuro da organização.  

Podemos mostrar novamente como exemplo, a situação de uma safra já plantada, mas 

ainda não embarcada para o exterior,  uma máquina adquirida no exterior, mas ainda não 

embarcada;  o orçamento de uma empresa com operações em moeda estrangeira, mas ainda 

não concretizado. 

A tabela 1 a seguir demonstra os principais tipos de exposição cambial, assim como, 

suas principais características. 

 

Tabela 1: Tipos de exposição cambial. 

Exposição de 

Tradução 

Exposição 

 Operacional 

Exposição de 

Transação 

Impacta compromissos já 

assumidos no Balanço 

Patrimonial, como: contas a 

pagar, contas a receber. 

Impacta a competitividade 

futura da empresa: Ex.: alta 

da taxa aumenta o custo dos 

materiais que serão 

importados. 

Impacta a desempenho da 

companhia já 

compromissada, mas ainda 

não registrada nos livros: 

Ex.: desempenho das contas 

a receber mercado externo. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

3. VARIAÇÃO CAMBIAL 

 

3.1. Formas de mitigação e eliminação de risco cambial  

Existem diversas formas de eliminar ou mitigar os riscos das variações cambiais, desde 

o hedge natural, o hedge financeiro, metodologia de hedge “accounting” ou até mesmo 

mudando a moeda funcional da empresa. 

 

3.2 Hedge natural: Uma forma muito eficiente, porém de difícil aplicação. Trata-se de 

neutralizar os impactos da variação cambial naturalmente, compondo exposições ativas e 

passivas no mesmo montante. Exemplificando: caso a exposição cambial de uma empresa seja 

oriunda de uma exportação no valor de USD 1.000, a empresa adquirindo um passivo de igual 

valor, para o mesmo vencimento, neutraliza os impactos da exposição, e eventuais perdas são 

neutralizadas com eventuais ganhos. Essa opção, apesar de ser muito eficiente, é a menos 
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usada pelas PMEs. Essas evitam o endividamento com terceiros, optam por usar capital dos 

proprietários ou acionistas para se financiar, principalmente pelo receio de perder o controle 

da companhia. (ESANDI, 2015). 

Na Europa, onde a economia já se apresenta de forma mais madura, os bancos 

participam do crescimento da PME, e já há uma participação maior de bancos e financiadoras 

na composição do endividamento da organização. (NETO, 2014).  

As tabelas 2 e 3 demonstram como uma empresa pode agir afim de naturalmente evitar 

os efeitos financeiros da oscilação das taxas cambiais.  

 

Simulação da estratégia de hedge natural: 

 

Tabela 2: Situação 1 = Empresa com exposição USD 400.000.  

Ativo USD  Passivo USD 

Contas a receber                                 500.000 Contas a Pagar                                   100.000 

 Exposição:                                        400.000 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 3: Situação 2 = Empresa contrata dívida em moeda estrangeira para buscar a proteção natural.  

Ativo USD Passivo USD 

Contas a receber                                 500.000 Contas a pagar                                 100.000               

 Empréstimo                                      400.000 

 Exposição:                                          0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3 Hedge financeiro – Quando uma PME contrata um instrumento de mitigação de 

risco cambial, o hedge financeiro é um instrumento muito usado, mesmo quando as PMEs 

mensuram mal o risco da exposição. Ao longo do trabalho veremos que quando as PMEs 

contratam algum tipo de proteção o forward é normalmente o mais utilizado, conforme 

evidências obtidas nos questionários e nas entrevistas. 

O hedge financeiro ainda é um produto pouco usado pelas PMEs no Brasil. Existem 

diversas opções para controlar o risco cambial. Os mais usados e disponíveis para as PMEs 

são: Forward, em que a empresa garante uma taxa de câmbio futuro contratando o 

instrumento. No momento da contratação, o banco trava uma taxa cambial. Aconteça o que 

acontecer, a taxa será a contratada, diante do volume do contrato de hedge. Outra forma de 
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hedge muito usada é o Swap, quando a empresa troca o indexador dólar e passa a ter um 

indexador que poder ser uma taxa pré-fixada ou outro indexador que ela julgar mais 

pertinente. (SCHIOZER; SAITO, 2009). 

Existem outros dispositivos de hedge financeiro, usando opções e alternativas mais 

sofisticadas, porém não serão aprofundadas neste estudo. 

 

3.4 Hedge accounting 

O hedge accounting proporciona o casamento das oscilações das exposições cambiais 

da empresa e os instrumentos de hedge, garantindo que os ajustes e impactos ocorram no 

DRE no mesmo período contábil, eliminando os impactos descasados no fluxo de caixa da 

empresa. 

É uma metodologia que envolve toda a estratégia de hedge da companhia. Toda a gestão 

de hedge da companhia precisa estar dentro da estratégia, não podendo haver operações 

dentro da metodologia. Enquanto que outras seguem outra determinação, as orientações do 

hedge accounting são normatizadas pelo IASB na IAS 39. As oscilações na ponta ativa ou 

passiva percorrem pelo DRE juntas. Fora isso, os impactos são auferidos no Balanço 

Patrimonial dentro do Patrimônio Líquido da empresa. Estes registros não deixam o 

Patrimônio Líquido enquanto o impacto de sua contra partida não for lançado no DRE da 

companhia.  

O hedge accounting exige um arcabouço importante de documentos. Toda sua estratégia 

de hedge precisa ser documentada, principalmente o risco protegido e seus detalhes. Se a 

proteção não seguir até o período de liquidação do risco protegido, a operação é considerada 

como especulativa, sofrendo tributação punitiva, além de haver o risco de a empresa não mais 

poder usar a metodologia nos próximos exercícios. A eficiência do hedge sobre o risco 

protegido precisa estar em um range de 80% (oitenta por cento) a 125% (cento e vinte e cinco 

por cento) de performance, conforme regras descritas no IAS 39. Caso contrário, a empresa 

também sofre punição tributária na operação. De forma geral, a empresa precisa deixar claro 

que sua estratégia busca a proteção das oscilações com operações com o mercado externo, não 

deixando dúvidas de que a estratégia não é usada para especulação. (CPC, 2009). 

 

3.5 Troca de moeda funcional  

A estratégia de troca de moeda funcional é uma prática complexa. Não se trata de 

converter o balanço de uma moeda para outra. As operações precisam ser controladas pela 
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moeda mais relevante nas operações de entrada e saída de caixa da empresa.  

A moeda funcional é um conceito normatizado no IAS 21, adotado no Brasil através do 

CPC 02, que dispõe que a organização deve adotar para fins contábeis, aquela moeda que é 

mais significativa nas transações correntes da organização. Nesse cenário do panorama 

contábil, é possível que uma empresa utilize moeda funcional diferente da moeda nacional. 

Porém, no aspecto societário e tributário, a escrituração e a apuração devem ser realizadas em 

moeda nacional e corrente. 

  

Desse modo, este trabalho tem como escopo entender as nuances e os aspectos teóricos 

e práticos da moeda funcional, avaliando se tal prática pode ser adotada pelas PMEs no Brasil, 

observando o reflexo na contabilidade e o desdobramento no âmbito tributário, com a 

finalidade de verificar se a utilização da moeda funcional expõe a companhia a riscos 

tributários. 

A legislação societária estabelece que a escrituração deve ser realizada apenas na moeda 

nacional, com uma contabilidade única. O manual de Escrituração Contábil Digital (ECD) 

reza que a escrituração pode também ser feita em moeda funcional, implicando em duas 

contabilidades (uma em moeda nacional e outra, em funcional).  

Confrontando a norma contábil, a legislação societária e a tributária, vemos que, ao fim 

dos períodos, devem ser elaboradas as demonstrações financeiras em três moedas: moeda 

nacional (societária), moeda funcional e moeda de apresentação (conversão da moeda 

funcional). Embora exista conflito entre a legislação societária e a norma contábil, tanto do 

ponto de vista teórico quanto do prático, a legislação tributária, pela Lei n° 12.973/2014, 

prega que as diferenças entre as moedas nacional e funcional devem ser alinhadas na 

determinação do lucro real, para desconsideração dos efeitos da conversão na apuração dos 

tributos. Ainda assim, a Instrução Normativa n° 1.700/2017 simplifica a apuração, orientando 

que o lucro de partida para fins tributários deve ser o lucro da contabilidade societária, 

desconsiderando os efeitos de conversão da moeda funcional. (FIUSA, 2017).  

Conclui-se que não há, portanto, acréscimo no pagamento de IRPJ e CSLL na adoção da 

moeda funcional como moeda de apuração de resultados. 

A opção de troca de moeda funcional faz sentido em um cenário de apreciação do dólar 

frente ao real como normalmente é o cenário proposto. E faz mais sentido às empresas 

nacionais exportadoras. Nesse caso, apesar de curioso, a exposição é da oscilação do real, 

porque como a empresa esta no Brasil seus custos estão em moeda local,  por isso a empresa 
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precisa conhecer bem o cenário proposto nos próximos anos, pois para fins de 

comparabilidade a empresa não pode alterar constantemente o tipo de moeda funcional para 

demonstração de resultados. (FIUSA, 2017). 

 

 

3.6 Contabilizações das PMEs  

No final do ano de 2009, o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) fez a primeira 

divulgação das instruções de contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, sem força 

normativa. Posteriormente, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) divulgou uma 

norma específica para as PMEs denominada NBC TG 1000. 

Com o poder de regular as atividades contábeis das PMEs, essa norma entrou em vigor 

com o texto baseado no CPC PME, e só sofreu alteração no dia 21 de outubro de 2016, 

tornando obrigatória sua adoção a partir do ano de 2017, com previsão de revisão a cada três 

anos. 

Apesar de essa obrigatoriedade começar em 2017, antes disso muitas empresas já 

buscavam demonstrar transparência em seus resultados. Para isso ocorrer, as divulgações já 

eram alinhadas às melhores práticas adotadas nas economias de países desenvolvidos. 

Em geral, o CPC PME pode ser aplicado somente por empresas que não têm obrigação 

pública de prestação de contas, independente de sua forma jurídica (Sociedade Limitada ou 

Sociedade Anônima etc.). Assim, ainda que seja desejável para muitas empresas aplicarem o 

CPC PME, são proibidas de se utilizar dessa norma as companhias abertas, reguladas pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM); empresas que apresentem ativos ou lucros 

superiores às restrições da norma,  (ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta 

superior a R$ 300 milhões de reais), empresas reguladas e supervisionadas pelo Banco 

Central. 

As seções que tratam dos assuntos específicos para esse trabalho são as seções 11 e 12, 

do CPC PME, tratando especificamente dos instrumentos financeiros básicos e não básicos. 

(CPC, 2017). 

A figura 06 que vem em seguida, mostra a relação de todos os países do globo que em 

2013 já haviam convertido seus resultados obedecendo às orientações do  IFRS (International 

Financial Reports Standards). 

A figura 07 que vem logo abaixo da figura 06 dá ênfase aos países que já adotam os 

orientações do CPC PME que são orientações do IFRS destinadas para PMEs. 
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Figura 6: Países que requerem ou permitem o CPC PME. 

 

Fonte: Fonte:  PricewaterhouseCoopers, 2013 

. 

Figura 7: Países que já adotam o CPC PME. 

 

Fonte: IASB, 2010. 

 

3.7 CPC PME – Vantagens 

 

O CPC PME oferece vantagens, como por exemplo, a facilidade na contabilização do 

cotidiano contábil financeiro das empresas. Além disso, está enquadrado nas melhores 

práticas contábeis mundiais, oferecendo conforto a quem se interessar por seus resultados, 

como: proprietários, governos, fornecedores, clientes, entre outros. O CPC PME possibilita 

que as empresas controlem os resultados de variação cambial amortizados pelas estruturas de 

hedge como resultado operacional, melhorando o desempenho da empresa, facilitando o 

entendimento do resultado da empresa pelos analistas. (PWC,  2013). 

Por fim, outra vantagem é a aplicação do hedge accounting. Apesar de exigir um 

volume expressivo de documentos e controles, o hedge accounting possibilita que a empresa 
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combine ativos e passivos em moeda estrangeira, diminuindo o impacto por operação. Os 

impactos podem ser únicos, surgindo de uma exposição global da instituição, eliminando o 

impacto por operação. (MATOS et al., 2013). 

Como os impactos são frutos da exposição líquida, a empresa tem a possibilidade de 

controlar os efeitos das operações ativas e passivas no mesmo instante. Vejamos um exemplo: 

em uma em uma safra de plantio a ser realizada, a empresa ainda não tem em seus livros o 

valor a receber; na hipótese de e a empresa adquirir uma dívida em moeda estrangeira, à 

futura safra poder ser um instrumento de hedge da dívida. 

Os efeitos positivos e negativos da operação financeira só ocorrerão quando os efeitos 

financeiros da real exportação também ocorrer.  Há um destaque para empresas brasileiras 

que operam na NYSE, já que já que 42% (quarenta e dois por cento) dessas empresas usam a 

metodologia do hedge acounting, inclusive a Petrobras, em 2016, deixou de demonstrar um 

prejuízo significativo devido à adoção do hedge accounting. (MATOS et al., 2013). 

A figura 08 demonstra as diferenças entre as exigências do BR GAAP e do CPC PME, 

o CPC PME veio para facilitar o entendimento das exigências contábeis, pois até então, não 

havia uma norma específica que atendesse as PMEs. 

 

Figura 8: Diferença da metodologia CPC PME. 

BR GAAP 

Standard 

IFRS Standard Diferenças Significativas BR GAAP Antes do CPC Para PME 

CPC PME 

NORMAS 

CONTÁBEIS 

PARA Pequenas e 

Médias Empresas 

(CPCs para PMEs) 

A International 

Financial 

Reporting 

Standard for 

Small and 

Medium-sized 

Entities (IFRS 

for SMEs) 

Ambas as normas incluem o pronunciamento como 

não ter nenhuma divida pública ou equidade, e sem 

responsabilidades fiduciárias, mas o BR GAAP 

padrão também inclui requisitos de tamanho 

específico que sejam compatíveis com a legislação 

societária brasileira, para que uma entidade seja 

qualificada como uma PME. No Brasil, a entidade 

esta qualificada para utilizar esta norma desde que 

os critérios específicos na norma sejam atendidos e 

suas receitas  não sejam superiores a R$ 300 

milhões e seus ativos totais não sejam superiores a 

R$ 240 milhões. 

Antes no padrão contábil para as PME, o 

BR GAAP não tinha uma norma 

específica para entidades do pequeno e 

médio porte. 

Esta norma simplifica os requisitos para 

as entidades que sejam qualificadas como 

PME, omitindo certos temas, tais como 

EPS e segmentos operacionais remove e 

simplifica, as opções contidas no conjunto 

completo de CPCs, simplifica princípios 

de reconhecimento e mensuração e reduz 

os requisitos de divulgação. 

 

Fonte:  PricewaterhouseCoopers, 2013. 

 

3.8 Armadilhas contábeis para as PMEs. 

As PMEs com exposição ao risco de variação cambial precisam estar atentas ao regime 

de competência na apuração dos resultados. Caso a empresa opte por essa forma de apuração 
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de resultados, e tenha um ganho contábil pela oscilação do câmbio antes do vencimento da 

operação, esse ganho será tributado, mesmo que não haja um ganho correspondente de caixa. 

Vejamos um exemplo: uma dívida com prazo de 12 meses; caso em períodos anteriores à 

liquidação a empresa tenha apenas ganho contábil, esse ganho deverá ser tributado, mesmo 

que o ganho seja apenas virtual. 

Podemos concluir afirmando que, para a empresa desejar pagar tributação condizendo 

com o ganho de variação cambial, sugerido que ela evite regime de competência na apuração 

dos resultados. (FIUSA, 2017). 
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4.0 METODOLOGIA 

 

4.1 Levantamento de dados para a pesquisa 

Com o objetivo de contribuir para a academia, a pesquisa teve início na busca por temas 

que tratassem da variação cambial para as PMEs. Porém, observa-se um vasto material 

disponível tratando de temas correlacionados a variação cambial, ou PMEs. Entretanto 

trabalhos que apresentem trabalhos que apresentem títulos na íntegra “Variação cambial nas 

PMEs”, não há, sendo, portanto, este estudo, pioneiro. 

A pesquisa iniciou com a revisão da literatura brasileira, envolvendo livros publicados 

na última década, artigos de jornais e revistas especializadas.  

A literatura brasileira ainda é muito carente a respeito do tema: variação cambial no 

aspecto amplo.  Normalmente, o enfoque é dado na perspectiva do setor extrativista, relatando 

os impactos da competitividade das commodities brasileiras no mercado externo, reflexos da 

flutuação da paridade real (BRL), dólar (USD), demonstrando quais vantagens e 

oportunidades versus desvantagens e riscos que cada cenário traz para o setor primário. 

A pesquisa feita com revistas e artigos estrangeiros especializados em economia tem 

uma oferta ainda melhor sobre o tema, enfocando as formas de riscos e exposições. Todavia 

não há uma oferta de material focada nas PMEs, apesar de esse tipo de empresa estar 

ganhando importância no Brasil e no mundo, conforme evidenciado anteriormente.    

As publicações estrangeiras oferecem maior acervo de informações. Os livros têm uma 

abordagem mais ampla sobe o tema, trazendo estudos de casos de empresas que testaram 

projetos de internacionalização através de PMEs e hoje figuram como produtor global. É o 

caso, por exemplo, da Honda, multinacional japonesa do setor automotivo (SHAPIRO, 2010). 

Os periódicos e publicações acadêmicas estrangeiras também são encontrados em maior 

quantidade. Pudemos constatar que apesar do cenário econômico onde esses artigos 

normalmente são publicados apresentar economias mais maduras e estáveis, como por 

exemplo,  os EUA ou países da Europa, o risco é o mesmo, mas o impacto e as mudanças de 

cenário são outros. 

A realidade brasileira é bem diferente, dai advém a dificuldade em encontrar material 

publicado nos mercados maduros a respeito do tema que tenha uma aderência de 100% (cem 

por cento). A nossa realidade, no geral, as empresas estrangeiras têm uma exposição e adotam 

uma forma de controle, para um horizonte calculado. No Brasil, as empresas precisam ter 

inúmeras estratégias, e acompanhar diariamente as variações devido ao alto grau de 
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volatilidade.   

No mundo real, as situações não são tão estáticas quanto no mundo acadêmico, pois os 

fluxos de caixa nem sempre casam conforme as expectativas.  (STULZ, 2011). 

Após a fase de coleta de dados sobre os tipos de exposição cambial, formas de 

eliminação, mitigação, acomodação dos impactos na estrutura das empresas de uma forma 

geral, aspectos acadêmicos e estudos de casos aplicados nas PMEs, o estudo verificou quais 

opções disponíveis no mercado são utilizadas pelas empresas estudadas, e quais são os 

eventuais motivos para não usar as referidas proteções. 

  

4.2 Hipóteses da Pesquisa 

Após a realização das pesquisas literárias em publicações do gênero e todas as outras 

fontes disponíveis, chegou-se à evidencialização de algumas hipóteses para validarmos 

através de pesquisas de materiais das empresas e pesquisas de mercado, envolvendo bancos 

que oferecem ferramentas de proteção cambial às PMEs. 

Hipótese um: os dispositivos de proteção contra a variação cambial não estão 

disponíveis para as PMEs. 

Hipótese dois: os gestores das PMES não são cientes dos efeitos que a variação cambial 

pode causar.  

Hipótese três: As PMEs não têm estrutura administrativa adequada para a contratação e 

gestão das ferramentas e controle de proteção cambial.  

Hipótese quatro: o custo benefício para o controle de exposição cambial e ferramentas 

de mitigação e eliminação não é positivo. 

 

4.3. Realização de pesquisa com bancos 

Para testar a primeira hipótese, os três principais bancos privados que operam no Brasil 

(Bradesco, Itaú e Santander) foram cotados para uma operação de USD 1.000.000 com 

vencimento em três meses. Foram simuladas duas cotações forward: uma para compra e outra 

para venda de moeda estrangeira. Essa cotação foi elaborada porque a empresa estava 

passando por um processo de eliminação de intercompany financeiro, feita através do 

aumento de capital, a matriz enviou recursos para eliminar contas a pagar da filial com a 

própria matriz. Para isso, a filial recebeu recursos financeiros e submeteu a mesma quantia à 

matriz como pagamento de contas intercompany. 

A empresa que cotou as operações foi a Putzmeister, e a cotação quanto ao custo foi 
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considerada adequada pela matriz da organização. O Santander foi o banco com a melhor taxa 

para a operação,  para um dólar spot (no momento da cotação) igual à BRL 3,7509, as 

cotações foram: compra - BRL 3,7858; venda – BRL 3,7752. Mesmo assim a matriz não 

autorizou a contratação do instrumento financeiro, diagnosticando outro problema que as 

PMEs estrangeiras enfrentam no Brasil: apesar das taxas serem competitivas, há falta de 

confiança no sistema financeiro brasileiro. Sendo assim, a matriz contratou a proteção 

localmente, justificando que o Brasil tem muitas surpresas, principalmente na questão fiscal, e 

a tributação foi considerada elevada para um eventual ganho na operação financeira. 

A tabela 4 abaixo demonstra as taxas de cotação e eventual impacto financeiro para 

contratação de forward com diferentes taxas. 

 

Tabela 4: Cotação de Forward. 

Spot: 

3,7509 

Taxa venda 

Forward:  

3,7752 

Valor USD: 

1.000.000 

Taxa após 3 meses 

3,8000 

Impacto 

 BRL: 24.800 

positivo 

Spot: 

3,7509 

Taxa venda 

Forward:  

3,7858 

Valor USD: 

 1.000.000 

Taxa após 3 meses 

3,8000 

Impacto 

BRL: 12.000 

negativo  

Fonte: Elaboração própria. 

 

A hipótese 1. Com a cotação feita com os bancos mencionada acima a hipótese 1 

mostrou-se não ser verdadeira, ao longo de trabalho também veremos devolutivas dos 

questionários enviados as empresas. Elas relatam que já contrataram instrumentos financeiros, 

apesar de não terem um resultado satisfatório, não há relatos de dificuldade de contratação 

com os bancos locais. 

 

4.4 Realização de pesquisa com empresas 

 

A pesquisa se deu através de um estudo de caso múltiplo em três empresas na região de 

Atibaia, estudando seus relatórios financeiros entre o período de 2016 a 2018 essas empresas 

têm a assessoria da Exata Contabilidade (www.exatacontabilidade.com.br) para elaborar seus 

relatórios contábeis financeiros. Foi a empresa Exata que ofereceu acesso aos documentos 

básicos para a realização da pesquisa, como mencionado anteriormente:  Balanço Patrimonial 

(BP) e Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE). 

http://www.exatacontabilidade.com.br/
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A pesquisa foi conduzida em três etapas principais, sendo detalhadas a seguir. 1ª Etapa: 

coletas de dados, através dos Balanços Patrimoniais (BP) e Demonstrativos de Resultados dos 

Exercícios (DRE); 2ª etapa: questionário enviado aos gestores das empresas; 3ª etapa: 

entrevista com os gestores para validação das informações e confronto com os cenários onde 

as empresas estão inseridas. 

 Com os relatórios financeiros disponíveis das empresas,  Balanços Patrimoniais e 

Demonstrativos dos Resultados dos Exercícios, foi verificada a aplicação ou não das 

alternativas de proteção cambial no cotidiano das empresas e os efeitos da variação cambial 

nas mesmas. 

A análise dos relatórios financeiros disponíveis das empresas, foi feita observando 

primeiramente impactos nas rubricas: contas a receber mercado exportação, contas a pagar 

mercado externo, investimentos no exterior, financiamentos mercado externo, dividendos a 

pagar, receita de vendas exportação, resultados financeiros positivos e negativos de variação 

cambial, resultados de instrumentos financeiros de proteção cambial etc. Essas análises 

mostraram os impactos mais evidentes sobre a variação cambial no cotidiano da empresa. 

Para melhor entender os impactos da variação e as estratégias de proteção ou não, foi 

necessário enviar o questionário de perguntas e respostas à gestão. 

O envio do questionário de perguntas sobre a exposição, assim como a entrevista, serviu 

para verificar o grau de lucidez dos gestores a respeito da matéria, assim como entender as 

práticas adotadas por cada uma das empresas, suas limitações e principalmente suas 

estratégias. 

A princípio, foi enviado um relatório bem amplo com perguntas, sugerindo que as 

respostas fossem  minuciosas e bem elaboradas, com a finalidade de se tecer um diagnóstico 

completo e detalhado. 

Infelizmente, esse questionário não foi bem recebido pelas empresas. Alegaram que o 

tempo para resposta não era viável em razão de se tamanho de estrutura. Por isso, foi enviado 

um segundo relatório, elaborado de forma, mais simples e direta, com o objetivo de avaliar os 

seguintes pontos: impactos da variação cambial não capturado nos relatórios; venda no 

mercado local com preço indexado à moeda estrangeira, compra de matéria-prima ou 

aquisição de serviços com preços atrelados à moeda estrangeira; estratégia de controle de 

exposição cambial; planos de contingências para situações em que a exposição cambial 

oferece riscos para a organização; mecanismos de proteção cambial contratada pela empresa; 

nível de interação da equipe financeira com os aspectos contábeis sobre variação cambial etc.       
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Diante dos dados levantados, aconteceram entrevistas com os gestores das empresas 

para entender a dinâmica de cada organização, que foram feitas através de telefone, e também 

pessoalmente. Os eventos ocorrem entre os meses de dezembro de 2018 e fevereiro de 2019.   

Os objetivos das entrevistas foram: entender sob a ótica dos gestores como eles 

observam o fenômeno da variação cambial no Brasil;  de que forma avaliam seus efeitos na 

empresa que administram;  qual o histórico na empresa e experiências na tentativa de 

controlar ou explorar o fenômeno; qual a influência da taxa de câmbio no planejamento 

estratégico da empresa e eventual plano de contingência em cenários adversos; os porquês de 

ações ou não sobre determinadas exposições. 

As entrevistas inclusive tiveram propostas de apresentação de ferramentas de controle 

de exposição cambial, além de alternativas de contabilização mapeadas na revisão literária, 

mensurando o apetite de cada gestor para elevar o nível de controle e ações de combate aos 

aspectos negativos da variação cambial.  

 

4.5 Descrições das empresas participantes deste estudo:  

Nome: True Color Pigmentos e Corantes Ltda. (True Color). 

Nome: Novaprint Impres. e Distrib. de Mat. Flex. P Bem do Brasil Ltda. (Novaprint). 

Nome: Putzmeister Brasil Ltda. (Putzmeister). 

 

Segue na tabela 5 um breve resumo das empresas participantes do estudo. 

 

Tabela 5: Empresas do estudo de caso. 

Nome  

fantasia: 

True Color Novaprint Putzmeister Brasil 

Faturamento 

(milhões de 

R$) 

25 13 20 

Capital: Brasileiro Mexicano Americano 

Funcionários  216 117 144 

Website: www.truecolor.com.br www.novaprint.mx/pt-br www.putzmeister.com.br 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Características das empresas pesquisadas 
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a) True color.  Desde 2003 atuando no Brasil, fornecendo pigmentos para os mercados 

de tintas, plásticos, têxteis e outros. Instalada dentro de um condomínio industrial em Atibaia, 

no Estado de São Paulo. 

Tipos de exposição cambial  

1) Venda ao mercado externo. A True Color tem cerca de 40% (quarenta por cento) de sua 

receita oriunda de vendas feitas para a América Latina. No início de sua operação, o 

escopo do negócio era atender o mercado brasileiro, com representantes comercias em 

todo o território nacional. Recentemente a empresa firmou parceria com a Schlenk 

Metallic Pigments GmbH (Schlenk), uma subsidiária integral da Carl Schlenk 

Aktiengesellschaft, Roth, Alemanha. 

A princípio, a Schlenk era um fornecedor estratégico. Devido a True Color desenvolver 

no Brasil tecnologia diferenciada na busca de soluções individualizadas de seus 

clientes, ela passou a ser o único representante da empresa alemã a operar na América 

Latina. 

Com essa parceria, a True Color passou a ser muito mais que um representante, 

passando também a ajudar os clientes latino-americanos em toda a cadeia de 

desenvolvimento de produtos, prestando inclusive serviços de consultoria. 

2) Compra de insumos importados. A True Color, como dito, compra boa parte de seus 

insumos de sua parceira alemã, e os valores são sempre em euro, refletidos em seu 

DRE. 

3) Compra de insumos no Brasil com preços atrelados ao dólar. Esse tipo de exposição 

não é diagnosticado nos relatórios financeiros da empresa. Tal constatação só foi 

possível através do questionário enviado e confirmado na entrevista. A. empresa não 

tem plano de contingência para cenários de desvalorização do real.  

4) Compra de máquinas e equipamentos no mercado exterior. A empresa eventualmente 

faz compras no mercado externo de máquinas e equipamentos. 

 

Como controla exposição 

1) Pagamento e recebimento em moeda estrangeira: a empresa tem fluxo de caixa para 

pagamento e recebimento em moeda estrangeira. Ela faz as operações de câmbio em um 

único dia; todas as remessas recebidas são mantidas em moeda estrangeira até acumular 

o valor que a empresa deseja remeter como pagamento. A operação é feita uma vez por 

mês. Caso haja excesso de recebíveis, esse montante é mantido em moeda estrangeira 
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até uma nova remessa de pagamentos. Na hipótese de haver falta de recebíveis, a 

empresa negocia com seu principal fornecedor um prazo mais elástico.  

2) Compra de máquinas e equipamentos: a empresa praticamente não sentiu a crise que se 

instalou no Brasil. Muito pelo contrário, os últimos anos foram os de maior crescimento 

na organização. Sua administração julga-se bastante conservadora, fazendo aquisições 

de máquinas e equipamentos somente com capital próprio e pagamento antecipado.  

3) Contrata eventualmente hedge financeiro. A empresa nos primeiros anos de operação 

sofreu um forte impacto devido à falta de capital e oscilação do câmbio, assim como 

perda de clientes e margem em suas vendas. Com isso, quando julga que há um 

excedente de caixa, contrata pontualmente proteções financeiras. 

 

Triangulação das informações: entrevista realizada na empresa com seu sócio 

fundador no primeiro trimestre de 2019, diante das devolutivas do questionário, assim como o 

Balanço Patrimonial e os Demonstrativos do Resultado dos Exercícios dos períodos 

estudados. Foi elaborado perguntas para entender o histórico da empresa sobre o tema, a 

percepção sobre como esse fenômeno afeta a companhia, assim como discutir as melhores 

práticas de mercado para entender se a gestão tem interesse em opções diferentes das 

praticadas até então. 

A empresa vem passando por um período forte de crescimento em faturamento e 

lucratividade, consequência de um investimento intensivo em pesquisa e desenvolvimento, 

oferecendo produtos diferenciados e tempo de resposta mais rápido do que seus competidores. 

Esses passam por um momento oposto, já que o Brasil deixou de ser atrativo, diminuindo sua 

atuação no mercado local. 

Os resultados positivos possibilitam à empresa a ser, até certo ponto, negligente quanto 

à variação cambial, ou pelo menos mais condescendente com a flutuação do câmbio. A 

gestão, quando provocada sobre possibilidades de melhora de controle ou aproveitamento das 

oportunidades, aponta que esses pontos não são estratégicos ou prioritários. Segundo ela: “O 

resultado, última linha, tem provado que a exposição esta bem controlada”.       

 

Recomendações para controle do risco cambial 

1) Devido à operação da empresa ser em sua maioria em dólar, ela pode mudar a moeda 

funcional. 

2) A empresa poderia adotar as práticas de hedge accounting, haja vista que ela tem 
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operações ativas e passivas em moeda estrangeira. 

3) A empresa pode continuar contratando operações pontuais de hedge financeiro para 

compra de máquinas e equipamentos. 

4) A empresa precisa desenvolver um fornecedor local de insumos, mesmo que para isso 

ela tenha que intervir de forma mais ativa no desenvolvimento do produto. A empresa 

depende fortemente de importação, acreditando que o cliente sempre absorverá 

aumentos de preço se isso refletir a oscilação do câmbio. 

5) Contratos de fornecimento local com preços em moeda local. 

6) Com o aumento das vendas em mercado externo na América Latina, a empresa poderia 

abrir unidades em outros países, diminuindo a dependência do mercado nacional e a 

exposição ao real.   

 

b) Novaprint.  Uma companhia com mais de 40 anos de experiência em fornecimento 

de material de embalagem primária para a indústria farmacêutica, oferecendo uma ampla 

variedade de películas naturais e impressas (alumínio e plásticos) para blisters farmacêuticos 

e outros produtos de consumo. Especializados em impressão por fotogravura de papel 

alumínio, assim como de outras estruturas laminadas, cujas propriedades oferecem a máxima 

garantia de vedação hermética e proteção dos medicamentos e alimentos. Além da unidade no 

Brasil, a Novaprint tem unidades na Guatemala e na Guatemala e no México, onde também se 

localiza sua matriz. 

 

Tipos de exposição cambial 

1) Venda ao mercado externo. A empresa tem como foco o abastecimento do Brasil, a sua 

base exportadora, e dos demais países da América Latina. Eventualmente, a unidade 

local também exporta para os EUA. Atualmente, 60% (sessenta por cento) de sua 

receita são atreladas ao dólar. Mesmo as vendas para América Latina têm receitas 

indexadas à moeda americana.  

2) Compra de insumos no mercado externo e interno.  A empresa importa cerca de 80% ( 

oitenta por cento) de seus insumos. O restante dos seus insumos é comprado localmente, 

e boa parte deles também está atrelada à moeda estrangeira.  A empresa não consegue 

mensurar esse montante.  

3) Compra de máquina e equipamentos. A empresa importa todo o seu parque fabril. As 

máquinas vêm dos EUA e de países da Europa. 
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4) Exposição da operação do Brasil como capital social e dividendos a pagar. 

                                                

Como controla exposição 

1) Eventualmente, contrata uma operação de hedge financeiro (parcialmente). Para os 

volumes de receita de exportação para os EUA, a empresa não tem uma política 

definida, ficando, a cargo da gestão, quando contratar essas proteções e em quais 

volumes. 

2) Importações: a empresa fica exposta aos movimentos de câmbio,  absorvendo impactos 

da moeda em seu DRE. 

3) Compra de máquinas ou equipamentos: a empresa fica exposta aos movimentos de 

câmbio, absorvendo impactos da moeda estrangeira em seu DRE. 

4) A empresa não contrata qualquer outro tipo de instrumento de proteção para o risco 

Brasil, mesmo em sua matriz. 

 

Triangulação das informações: As entrevistas com a gestão da empresa diante das 

devolutivas do questionário assim como o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de 

Resultados dos Exercícios dos períodos estudados foram feitas através de telefone, com a 

participação do contador local. Foram elaboradas. perguntas para entender se a gestão tem 

lucidez das exposições da empresa, assim como a intenção de evoluir no controle da 

exposição cambial. A gestão alega que o controle da exposição cambial no Brasil é muito 

caro, assim como as demais opções ofertadas requerem estrutura de capital humano dentro da 

empresa. Assim, a administração prefere ficar exposta ao fenômeno da variação cambial. Por 

enquanto, a margem de contribuição que a empresa consegue nas vendas dos produtos 

compensa as eventuais perdas. 

As práticas de câmbio e exposição cambial não são compartilhadas entre as demais 

unidades do grupo. Cada unidade tem autonomia de atuação, podendo contratar ou não 

instrumentos financeiros. A matriz já computou perdas significativas em decorrência da 

exposição cambial, acreditando que esse é um fenômeno pêndulo, trazendo e levando 

resultados da companhia, não só no mercado brasileiro, e, por isso, a empresa tem unidades 

em outras geografias da América Latina. 

 

Sugestão para controle do risco cambial.  

1) Diminuir a dependência de insumos importados, ou fazer um hedge de longo prazo 
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sobre a exposição líquida.  

2) A empresa poderia adotar as práticas de hedge accounting, haja vista que ela tem 

operações ativas e passivas em moeda estrangeira. 

3) A empresa pode continuar contratando operações pontuais de hedge financeiro para a 

compra de máquinas e equipamentos. 

4) Desenvolvimento de fornecedor local com preços em moeda local. 

5) Contratação na matriz de proteção cambial do risco do investimento no Brasil.  

 

c) Putzmeister Brasil Ltda.  Empresa multinacional alemã, fundada em 1958. A 

Putzmeister é uma fabricante de bombas de concreto. A empresa está sediada em Aichtal. É a 

maior produtora e exportadora em seu segmento no mercado mundial. Também fornece 

bombas para uma ampla gama de matérias diferentes, como por exemplo, lamas, cinzas 

volantes, esgoto, compostos e água. A empresa tem unidades fabris no Brasil, EUA, 

Alemanha, Índia e Turquia, exportando para todo o globo, assim como oferecendo peças de 

reposição e serviços. 

 

 Tipos de exposição cambial 

1) Venda de máquinas e serviços ao mercado externo. A empresa tem como receita venda 

de máquinas e equipamentos para o mercado externo. Atua no segmento da construção 

civil, sofrendo fortemente com a crise econômica no Brasil. Seus principais clientes 

locais estiveram envolvidos na operação de combate à corrupção, chamada Lava Jato 

(como é de amplo conhecimento da sociedade brasileira). Apesar de a empresa contar 

com políticas de compliance muito bem estruturadas, blindando-a de qualquer tipo de 

envolvimento com ilicitudes, seus principais clientes vêm sofrendo muito, inclusive 

com pedidos de recuperação judicial. A empresa perdeu praticamente 90% (noventa por 

cento) de sua receita no mercado local por uma questão também de sobrevivência. Ela 

começou a exportar quase que 100% (cem por cento) de sua produção.    

2) Compra de insumos no Brasil e no exterior.  A crise afetou não só os mercados 

consumidores. Fornecedores de peças de maior complexidade também deixaram de 

existir, aumentando o volume de insumos importados. Atualmente, a empresa importa 

80% (oitenta por cento) do seu volume total de itens, para montagem de máquinas e 

equipamentos ou para revenda no mercado de reposição.  

3) Compra de máquinas e equipamentos no exterior. A empresa importa máquinas e as 
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beneficia no Brasil para posterior revenda no mercado latino-americano.  

 

Como controla exposição 

1) Usa como moeda funcional o dólar. A empresa, desde 2016, mudou a sua moeda 

funcional para a moeda de maior relevância. Praticamente 90% (noventa por cento) de 

sua receita e 60% (sessenta por cento) de suas saídas de caixa têm relacionamento com 

o mercado externo.  

2) Centraliza seus fluxos de pagamento e recebimento no mesmo dia do mês. Como boa 

parte desse fluxo envolve a empresa matriz, os prazos podem ser administrados, 

tentando executar essas operações em dias sem volatilidades na paridade dólar-real. 

3) A empresa importa máquinas e equipamentos pagando antecipadamente, no momento 

do pedido. 

4) O grupo controla a exposição do risco do investimento no Brasil na tesouraria da matriz.  

                                                

 

Triangulações das informações: A Putzmeister tem ciência das informações e 

exposições que enfrenta no Brasil, inclusive adota práticas sugeridas de mitigação de riscos 

cambiais em outras geografias. O problema no Brasil para a Putzmeister é a quantidade de 

“surpresas” que a empresa acredita haver na tributação brasileira. A triangulação de 

informação foi feita através de conferência com a matriz, confrontando dados do balanço mais 

a devolutiva do questionário enviado à alta administração da empresa. O corporativo da 

empresa acredita que o Brasil sempre oferece uma surpresa adicional, sempre há um imposto 

ou uma taxa não prevista, que inviabiliza práticas adotadas em outros países com economia 

voláteis, como, por exemplo, a Turquia. A companhia opta por manter as exposições cambiais 

assim como os impactos como estão, até que o cenário mude. Caso o mercado ofereça uma 

perspectiva de aumento significativo, além de maior segurança jurídica, a empresa 

considerará mudar os mecanismos de controle de exposição cambial. 
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5. RESULTADOS E INFERÊNCIA: RISCOS DA VARIAÇÃO CAMBIAL. 

 

Os principais resultados desse trabalho foram que a hipótese 1, como mencionado 

anteriormente não é verdadeira, que a não contratação de instrumentos financeiros não se 

deve a falta de oferta do produto pelas instituições financeiras, como veremos a seguir pela 

devolutiva dos questionários e entrevistas com os gestores. 

 

Hipóteses 2, 3, 4 – Mesmo nas PMEs com menores estruturas, podemos encontrar 

profissionais altamente capacitados, dominando o tema riscos cambiais, conhecedores das 

oportunidades para eliminação ou mitigação do risco. Porém, esse conhecimento não é 

absorvido pela empresa, pois a alta gestão ignora os riscos e a voz da equipe, e o fator 

determinante para não contratação é a falta de conhecimento necessário sobre o tema pela 

gestão das empresas. 

 

Vejamos a seguir os principais riscos por empresa e as principais oportunidades de 

melhoria. 

 

A) True Color 

 

1) Fluxo de caixa: como um alto volume dos insumos é importado e demais materiais são 

comprados localmente com preços atrelados ao dólar, a empresa está exposta à perda de 

margem caso não consiga repassar preço, ou perda de mercado caso os clientes não 

aceitem pagar pela desvalorização da moeda real. A empresa também pode perder 

competitividade. A empresa também pode perder competitividade para os países da 

América Latina, caso apareça concorrente que dependa menos das oscilações de 

câmbio. A organização acredita que esse cenário é inviável tanto para o Brasil como 

para outros países da região. Confia que domina uma tecnologia única e conta com 

parcerias multinacionais que inviabilizam a concorrência local desses países. Entretanto, 

não há contratos com esses parceiros, em qualquer momento, é possível haver uma 

ruptura. Também há o risco desses parceiros voltarem a operar diretamente ou buscar 

parceria com a concorrência. A celebração de um contrato de longo prazo poderia 

resguardar a empresa.  

2) Compra de máquinas e equipamentos:  mesmo pagando à vista, a empresa está sujeita às 
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oscilações cambiais. Quando a empresa faz o pagamento antecipado, ela tem crédito 

exposto à variação do real contra a moeda estrangeira até a sua nacionalização. 

A empresa poderia usar essa opção como alternativa para um hedge natural. Esse 

exemplo reforça o fato que a empresa não olha a questão do risco como sistêmico. 

Mesmo em alguns momentos com fluxo de recebimento em dólar de suas exportações 

ela pagou equipamentos à vista, a questão do risco foi visto exclusivamente para a 

operação de compra. 

3) Contratação de proteções cambiais pontualmente: a falta de uma política pode gerar 

perdas de eficiência de uma boa gestão de exposição cambial corporativa. Repetindo o 

mesmo que ocorre no item 2, a decisão de contratação de proteção visa muito mais 

garantir o resultado de uma determinada exposição ou operação, ignorando o risco da 

empresa como um todo. 

 

Outras evidências que as PMEs conseguem contratar derivativos no mercado ficaram 

evidentes nos questionários e nas entrevistas. O gestor da True Color relatou que já passou 

por experiências negativas na contratação de hedge, e, por esse motivo ele fica resistente em 

contratar novas operações. Mesmo em seu questionário,  ele respondeu que eventualmente 

contrata proteções cambiais.  Segue: 

 

Caso a empresa tenha alguma dívida em moeda estrangeira: 

a) A empresa contrata algum tipo de dispositivo de proteção. 

b) A empresa fica no risco e torce para não haver oscilações relevantes no câmbio. 

c) A empresa tem um plano de contingência caso algum imprevisto ocorra. 

d) Mistura de A, B e C. 

A resposta acima foi ratificada durante a entrevista. O gestor assim como sua equipe 

afirmou que a empresa já contratou derivativos, principalmente em cenário com a 

apreciação do real frente ao dólar. 

 

 

B) Novaprint 

 

1) Mercado nacional.  Se o preço dos insumos em moeda estrangeira subir muito, haverá 

perda de competitividade no mercado interno ou perda de margem de contribuição. A 

empresa tem competidores com matriz de fornecimento local. A empresa acredita que 
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por ser líder de mercado e por ter um produto diferenciado, seus clientes vão seguir fiéis 

mesmo que ela tenha que fazer correções de preço para compensar eventuais perdas 

oriundas da variação cambial. Esse ceticismo sobre os competidores pode colocar a 

empresa em risco, caso a concorrência consiga ofertar produtos com uma boa relação 

custo – benefício. 

2) Mercado externo – apreciação do real pode gerar perda de margem em seus volumes 

exportados, haja vista que a empresa não consegue repassar custos decorrentes de 

câmbio por operar em um mercado bastante competitivo. Apesar de a empresa ter 

muitos insumos importados, o que combateria a alta do real, por estar no Brasil todo o 

custo fixo está atrelado à moeda local. 

3) Contratação de hedge parcial para casos de exportação (ativo) – sem uma política 

estabelecida de exposição ou proteção, dependendo da iniciativa da gestão, essa opção 

não segue qualquer metodologia ou métrica. A empresa pode contratar hedge sem 

necessidade, como já visto, a empresa também tem passivo em moeda estrangeira. 

4) Operação Brasil – há falta de contratação de proteção para o investimento feito na 

operação local. A empresa tem sua matriz no México, segundo informações dos 

gestores o investimento no Brasil não tem nenhum tipo de proteção, mesmo na 

tesouraria corporativa. O Brasil devido a sua instabilidade seria prudente a matriz 

contratar alguma operação de proteção para este risco.   

 

A empresa Novaprint também já contratou proteções cambiais, conforme resposta do 

questionário abaixo: 

    Entre los períodos de 2016 hasta 2018 como su empresa se protegió de las 

oscilaciones cambiarias? 

 

a) Equalizó las cuentas de balance patrimonial activo con pasivo en moneda extranjera. 

b) Contrató operaciones de cobertura. Aún cuando contratamos coberturas, por liquidez no 

se pueden realizar coberturas al 100% por lo que una parte de la operación queda 

expuesta a las oscilaciones cambiarias. 

c) Se han expuesto las oscilaciones de cambio. 

 

C) Putzmeister Brasil  
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1)  Mercado nacional – a empresa vem trabalhando para aumentar o nível de 

nacionalização dos seus componentes, enquanto isso não ocorre a concorrente 

SchwingStetter (Schwing), opera praticamente sozinha no mercado, a concorrente tem 

um índice de nacionalização maior que a empresa estudada, a cotação da paridade real-

dólar para aumentar a competitividade da Putzmeister precisa estar abaixo de USD 1 

(um) para BRL 3,50, (três e cinquenta) (segundo a gestão da empresa). A empresa é 

líder de mercado em quase todas as regiões do globo, o Brasil é uma das exceções, a 

empresa intensificou suas operações a partir de 2012, ganhando mercado com uma 

política agressiva de crédito, financiando os equipamentos para os clientes diretamente 

em até 36 (trinta e seis) vezes, além da inadimplência em decorrência da crise, a 

empresa ficou com uma carteira em moeda local com uma expressiva perda cambial, 

fato que poderia ter sido evitado com um hedge financeiro. 

A empresa já teve diversos episódios com perdas cambiais, porém a matriz se mostra 

resistente em contratar proteções por se mostrar descrente com as praticas fiscais do 

país. 

2)  Endividamento em euro – A empresa tem um elevado endividamento em suas contas a 

pagar com a matriz em euro e dólar. Após a mudança da moeda funcional apenas a 

exposição com o euro permaneceu, gerando resultado de variação cambial. Esse evento 

poderia oportunizar a empresa a adotar o hedge accounting, pois essa metodologia, 

como visto anteriormente, poderia suavizar os impactos nos resultados financeiros da 

companhia. 

3)  Mercado externo – apreciação do real pode gerar perda de competitividade no mercado 

externo ou lucratividade, como já mencionado. Praticamente 90% (noventa por cento) 

da receita é oriunda do mercado externo. 

4) A empresa poderia adotar as práticas de hedge accounting, haja vista que ela tem 

operações ativas e passivas em moeda estrangeira, como já mencionado. 

5) A empresa pode contratar operações de proteção financeira para controlar a exposição 

líquida da companhia para a exposição euro-dólar. A empresa tem um endividamento 

elevado, e a metodologia hedge accounting poderia ser aplicada para balancear parte da 

exposição com os créditos de exportação. De toda forma, haveria ainda uma porção 

significativa de exposição passiva, e a empresa poderia contratar uma operação de 

proteção financeira para controlar o risco.   
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6) A empresa poderia investir em pesquisa e desenvolvimento para produzir seus insumos 

de maior complexidade, diminuindo a dependência de insumos importados. 

 

7) A empresa mantém uma estrutura de proteção na matriz para os investimentos 

internacionais, e informa que a contratação da proteção é feita de forma consolidada, 

não dando detalhes de como controla esse risco específico.  

 

Em conferência telefônica com a equipe da matriz da Putzmeister, quando perguntados 

sobre ações para desenvolver máquinas ou fornecedores localmente para evitar risco cambial , 

a reposta foi:  

“A alta administração acompanha de perto o cenário brasileiro. O potencial do país é 

um fator muito relevante para futuros investimentos, e a instabilidade atual da América Latina 

força a empresa a conviver com riscos cambiais antes de uma mudança estratégica mais 

significativa, visando cobrir vários pontos de exposição, inclusive a variação cambial”. 

Palavras do diretor financeiro para a América Latina, John Focareto. 
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5.1 Contrapontos entre PMEs e empresas de maior porte. 

 

As PMEs como o estudo mostrou, apesar de estarem expostas aos efeitos devastadores 

do câmbio, não têm em sua gestão profissionais favoráveis a adoção de gestão de risco 

estruturada. 

Diferente do que ocorre nas PMEs, empresas de maior porte no Brasil, mostram índices 

de contratação de proteção cambial semelhante às principais economias do mundo, entre elas, 

Estados Unidos da América e Alemanha.  (SAITO; SCHIOZER; 2007). 

As empresas brasileiras, assim como em outros países da América Latina, vêm 

aumentado a  contratação de proteção para o câmbio. O volume de hedge no Brasil, 

Argentina, Chile e México que têm ADR negociadas nos EUA,  também segue um aumento 

de contratação,  porém ainda não se observa um crescimento proporcional entre o tamanho do 

risco e a contratação de instrumentos, (SAITO; SCHIOZER; 2009). 

Empresas de maior porte apesar de contratarem mais instrumentos de proteção, se 

assemelham às PMEs quanto à gestão total do risco e a política de contratação, essas 

contratações muitas vezes são fundamentada através de sentimento. (LOPES; SCHIOZER E 

SHENG, 2013). 

No passado recente, casos emblemáticos de perdas com câmbio frustraram muitas 

organizações, o cenário de mercado e instrumentos utilizados, levaram as empresas a 

situações de perdas relevantes, nessas ocasiões, podemos encontras dois pontos em comum, 

em todas elas, estavam presentes, em algum grau, uma aposta das companhias  de que 

determinada situação de mercado ira perdurar, e quando houve a mudança de cenário, as 

empresas não estavam preparadas para se adequarem tão rapidamente a essa nova situação de 

forma a limitar as perdas. (LOPES; SCHIOZER E SHENG, 2013). 

A literatura financeira ainda não possui uma conclusão das razões capazes de explicar 

completamente o comportamento das empresas em relação às práticas de uso de derivativos. 

As mais recentes pesquisas apontam para a relevância das chamadas visões de mercado no 

processo de tomada de decisão, Os motivos e as implicações do uso de visões de mercado das 

tomadas de posições em derivativos permanecem sendo discutidos sem que haja uma teoria 

satisfatória. (LOPES; SCHIOZER E SHENG, 2013). 

Destaque cabe para a evolução dos controles para evitar a contratação de proteção 

especulativa, talvez devido à complexidade do mercado, assim como experiências negativas, 

como os caso da Sadia e Aracruz, hoje o Brasil apresenta volume de proteção especulativa 
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menor que de muitos países desenvolvidos, a contratação da proteção em sua maioria esta 

envolvida a um risco de fato. 

(LOPES; SCHIOZER E SHENG, 2013). 

Outra semelhança entre empresas de maior porte e PMEs é a preocupação que os 

gestores de ambas têm com a tributação dos mecanismos de derivativos, Para as empresas não 

PMEs essa realidade também incomoda os executivos, 92,7%  (noventa e dois, sete por cento) 

dos executivos se mostram moderadamente ou muito preocupados com a tributação que 

incide nos derivativo. (SAITO; SCHIOZER; 2007). 

Por fim, as semelhanças entre os modelos ficam mesmo na preocupação entre a 

tributação e a falta de uma política consistente para gestão do risco, veremos agora as 

principais diferenças entre as empresas, além do índice de contratação de proteção financeira. 

Segundo Bonomo et al. (2003), mostra que no Brasil diferentemente das PMEs, 

empresas grandes podem reagir rapidamente se comparadas a pequenas empresas , com o 

simples ato de reduzir o volume do endividamento em dólar. (apud SAITO; SCHIOZER; 

2009). 

A forma acima destaca o controle através do hedge natural, ficando longe de acesso das 

PMES, mesmo nas grandes empresas internacionais,  principalmente  de grande porte, 

operações de Hedge Natural é um importante instrumento, porém não substitui 100% as 

operações de derivativos, observa-se que o uso de hedge é proporcionalmente menor, porém é 

praticado. (SAITO; SCHIOZER; 2009). 

Muitas empresas usavam ou podem usar, o hedge como oportunidade de gerar caixa, 

quando operações tomadas originalmente para proteger um determinado risco, apresentam  

potencial para gerar  caixa, essa é  resgatada antecipadamente enquanto que o risco da 

exposição fica até o fim da operação, (LOPES; SCHIOZER E SHENG, 2013). 

Esse último exemplo enfatiza que somente uma política de proteção bem fundamenta e 

documentada é capaz de proteger as empresas, dos riscos e especulações, sem interesses de 

projetos pessoais ou de ocasião, independente do tamanho da organização. 
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6. CONCLUSÃO. 

 

Este estudo conclui que os principais elementos que contribuem para o risco nas 

organizações estudadas são os profissionais envolvidos na gestão das empresas, eles ainda 

preferem correr o risco da variação cambial a construir uma política mais robusta de proteção. 

Os motivos para não haver uma política de proteção passam por rentabilidade do 

negócio, fruto também da crise financeira;  muitas empresas de grande porte deixaram de 

operar no Brasil, e, em alguns segmentos, como o da Novaprint ou True Color, o custo da 

variação cambial é repassado ao cliente, esse não tendo alternativa, acaba pagando o preço, 

permitindo que as empresas estudadas sejam condescendentes com os efeitos da variação 

cambial.  

Outro fator de resistência de contratação de proteções cambiais é a falta de confiança 

nas práticas tributárias no Brasil, e, por fim, há uma expectativa nas empresas de que 

variações cambiais mais relevantes não ocorrerão em futuro próximo, e, caso ocorram, a 

empresa conseguirá negociar alternativa com clientes e fornecedores. Seguem perguntas do 

questionário que fundamentam essa conclusão. 

 

6. 1 Recomendações finais. 

De forma geral as PMEs tem capacidade muito menor de acomodar resultados negativos 

oriundos de variação cambial, mesmo empresas sem acesso ao mercado financeiro por 

questões de custos, estrutura ou convicções, elas podem agir de forma a favorecer que o 

impacto da variação cambial seja atenuado, desenvolvendo um fornecedor local, abrindo 

unidades no exterior próximo ao cliente final, etc. 

Depender significativamente de exportação de bens ou serviços ou importação de 

insumos sem qualquer tipo de proteção no Brasil ou na América Latina coloca a empresa em 

uma situação de dependência da sorte para garantir sua continuidade. 

Para as PMEs como acesso ao mercado financeiro o modelo mais eficiente da gestão do 

risco é estudar todos os fatores da exposição cambial dentro da organização, focando o 

controle da exposição consolidada. 

Após exaurir todas as formas de controle do risco de forma natural, caso realmente haja 

uma exposição, esse trabalho recomenda a contratação de uma operação financeira, um 

derivativo, essa deve ser sobre a exposição líquida, resultante da soma das exposições ativas e 

subtraindo a exposição passivas. 
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O monitoramento precisa ser feito constantemente, apesar de não ser de fácil 

mensuração, a empresa precisa calcular o valor mais próximo da exposição cambial líquida, 

assim como, acompanhar o mercado de câmbio, observando as oscilações das paridades, o 

que cada cenário traz como riscos e oportunidades, apesar do custo financeiro da proteção, ela 

garante ao gestor certo conforto para focar sua atenção nas atividades core da empresa, como 

buscar melhores fornecedores, ampliar novos clientes, etc. 
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APÊNDICE A – Devolutiva do questionário  

True Color: 

DISCIPLINA: Metodologia de Problemas Científicos 

PROFESSOR: Gilberto Sarfati 

DEPARTAMENTO: Administração Geral e R.H. 

Aluno: Anderson Pepato 

 

Tema: Impacto da Variação cambial em PMEs da região de Atibaia no período 

entre 2016 e 2018. 

 

Questionário: 

1) Por favor, assinale as alternativas em que, diante da sua perspectiva, sua 

empresa sofre impactos da variação cambial: 

a) Venda de mercadorias. 

b) Custos de matéria-prima. 

c) Variação dos juros do endividamento com entidades financeiras. 

d) Variação de receita de aplicações financeiras. 

e) Oportunidade de venda em novos mercados. 

f) Nenhuma das anteriores. 

 

2) Entre os períodos de 2016 até 2018, como sua empresa se protegeu das 

oscilações cambiais? 

a) Equalizou as contas de balanço patrimonial ativo com passivo em moeda 

estrangeira. 

b) Contratou operações de hedge. 

c) Ficou exposta às oscilações de câmbio. 

d) Outros. 

 

3) Como você avalia a experiência da área financeira sobre exposição cambial e seus 

impactos? 

a) Equipe altamente competente. 

b) Equipe conhece o assunto, mas nunca o colocou em prática. 

c) Equipe tem uma ideia do tema, mas nunca se aprofundou sobre os detalhes que o 

envolve. 
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d) Equipe não tem conhecimento sobre o tema. 

 

4) Com qual frequência sua equipe se atualiza sobre as questões do CPC PME ou 

CPC 38 que regem sobre instrumentos financeiros? 

a) Acompanhamento “real time”. Há uma equipe dedicada para manter a empresa 

atualizada sobre atualização da norma. 

b) Atualização é feita de forma periódica, não trazendo risco para a empresa. 

c) Não há acompanhamento sobre o CPC PME ou 38 e suas orientações sobre 

instrumentos financeiros. 

 

5) Caso sua empresa não contrate instrumentos financeiros para tratar dos riscos da 

variação cambial, os motivos para isso se devem a: 

a) Custo dos instrumentos financeiros.  

b) Complexidade para contratação dos instrumentos. 

c) Risco da variação cambial para a instituição não é relevante. 

d) NDA. Comente se necessário: Custo e risco de contratação caso o dólar caia. 

 

6) Caso sua empresa compre produtos em mercado nacional atrelados a moedas 

estrangeiras – dólar, euro, libra etc. (exemplo: derivados de petróleo) a empresa já 

tentou fixar o valor unitário em reais por um período, fugindo da variação cambial? 

a) Não, nunca tentamos. 

b) Não, o fornecedor não aceitaria. 

c) Sim, mas o fornecedor não aceitou. 

d) Sim, a empresa tem essa prática. 

e) NDA. Comente se necessário: A empresa não compra no mercado nacional. 

 

7) Caso sua empresa consuma insumos que podem ser importados ou comprados 

localmente, a empresa faz um estudo sobre qual a taxa cambial que melhor favorece 

a importação ou a compra local? 

a) Sim, esse estudo é feito constantemente antes da compra. 

b)  Não, a empresa ignora a taxa de câmbio para fazer a próxima compra. 

c) Sim, a empresa faz a conta, mas a taxa não é fator determinante de onde 

comprar o insumo. 
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d) Empresa não consome. 

 

8) Caso a empresa tenha uma alta dependência de um fornecedor estrangeiro, ela: 

a) Já tem um programa de nacionalização do insumo. 

b) Tem um contrato de longo prazo que evita problemas de fornecimento. 

c) A empresa faz hedge de longo prazo para esse risco. 

e) A empresa apenas torce para que nada dê errado no fluxo de fornecimento. 

f) Outros. 

 

9) Caso a empresa importe um equipamento de valor relevante: 

a) A empresa usa alguma estratégia de hedge para se proteger da exposição cambial. 

b) A empresa fica no risco e torce para não haver oscilações relevantes no câmbio. 

c) A empresa, quando compra equipamento importado, paga à vista para fugir da 

variação cambial. 

 

10) Caso a empresa tenha alguma dívida em moeda estrangeira: 

a) A empresa contrata algum tipo de dispositivo de proteção 

b) A empresa fica no risco e torce para não haver oscilações relevantes no câmbio. 

a. A empresa tem um plano de contingência caso algum imprevisto ocorra. 

b. Mistura de a, b e c. 

 

11) Sua empresa hoje tem alguma estratégia para tratar dos riscos de variação 

cambial? Por favor, comente: 

Importamos em moeda forte (principalmente USD) e temos uma política comercial 

atrelada ao dólar, ou seja, os preços dos nossos produtos são em dólar convertidos 

pela PTAX do dia anterior ao faturamento. Então nosso estoque é um hedge natural 

da operação; porém, ficamos expostos entre o dia do faturamento e o dia do 

recebimento. 

No entanto, temos flexibilidade nos pagamentos dos fornecedores do exterior e 

tentamos compatibilizar faturamentos da semana com pagamentos de câmbio para 

equalizar as taxas de câmbio e reduzir a exposição. 

Em um ambiente de certa estabilidade, com uma variação de 15-20% da taxa de 

câmbio, essa política funciona de maneira eficaz. Quando há um aumento muito 



54 
 

 
 

grande da taxa as vendas tendem a cair e os clientes a querer negociar a taxa do dólar 

,o que complica a operação como um todo. 
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APÊNDICE A – Devolutiva do questionário 

Novaprint 

 

De: Maria Elena Cantu [mailto:mecantu@novaprint.com.mx]  

Enviada em: terça-feira, 29 de janeiro de 2019 15:33 

Para: Marilisa; 'Marilisa Pinheiro' 

Cc: ketiny@exataatibaia.com.br; Amaya Irigoyen; Elizabeth Rodriguez 

Assunto: RE: Nova Print - Trabalho de Mestrado da Fundação Getúlio Vargas - Variação 

Cambial 

 

Hola Marilisa, disculpa la demora, abajo las respuestas: 

Saludos! 

 

De: Marilisa <marilisa@unifaat.edu.br>  

Enviado el: martes, 29 de enero de 2019 04:23 a. m. 

Para: Marilisa Pinheiro <marilisa@exataatibaia.com.br>; 'Maria Elena Cantu' 

<mecantu@novaprint.com.mx> 

CC: ketiny@exataatibaia.com.br; 'Amaya Irigoyen' <airigoyen@novaprint.com.mx>; 

Elizabeth Rodriguez <erodriguez@novaprint.com.mx> 

Asunto: RES: Nova Print - Trabalho de Mestrado da Fundação Getúlio Vargas - Variação 

Cambial 

 

Olá, Amaya ou Elizabeth, como estão? 

 

Conseguem ajudar a responder as questões abaixo? 

 

Abraços. 

Marilisa Pinheiro 

 

De: Marilisa Pinheiro [mailto:marilisa@exataatibaia.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 15:30 

Para: 'Maria Elena Cantu' 

Cc: ketiny@exataatibaia.com.br; 'Amaya Irigoyen'; Anderson Pepato 

Assunto: RES: Nova Print - Trabalho de Mestrado da Fundação Getúlio Vargas - Variação 

Cambial 

 

¿Hola, María Elena y Amaya como están? 

 

Es copista del mensaje el Anderson, maestría de la GV. 

Los cuestionamientos adjuntos, creo que son más para la gestión de la empresa. 

 

El ítem 4, que se refiere directamente a la contabilidad, en cuanto al CPC (Comité de 

Pronunciamiento Contable), seguimos por aquí, periódicamente. 

 

Sigue abajo traducción 

Abs. 

Marilisa 

 

mailto:marilisa@unifaat.edu.br
mailto:marilisa@exataatibaia.com.br
mailto:mecantu@novaprint.com.mx
mailto:ketiny@exataatibaia.com.br
mailto:airigoyen@novaprint.com.mx
mailto:erodriguez@novaprint.com.mx
mailto:marilisa@exataatibaia.com.br
mailto:ketiny@exataatibaia.com.br
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cuestionario: 

1) Por favor, señale las alternativas donde frente a su perspectiva su empresa sufre impactos 

de la variación cambiaria: 

a) Venta de mercancías. Contamos con algunos clientes a los que vendemos en euros y nos 

pagan en reales de acuerdo con el TC del día y a otros se les cotiza en reales y nos pagan en 

reales. 

b) Costes de materia prima. Toda la materia prima se paga en USD o en EUR. 

c) Variación de los intereses del endeudamiento con entidades financieras. 

d) Variación de ingresos de aplicaciones financieras. 

e) Oportunidad de venta en nuevos mercados. 

f) Ninguna de las anteriores. 

 

2) Entre los períodos de 2016 hasta 2018 como su empresa se protegió de las oscilaciones 

cambiarias? 

a) Equalizó las cuentas de balance patrimonial activo con pasivo en moneda extranjera. 

b) contrató operaciones de cobertura. Aún cuando contratamos coberturas, por liquidez no se 

pueden realizar coberturas al 100% por lo que una parte de la operación queda expuesta a las 

oscilaciones cambiarias 

c) Se han expuesto las oscilaciones de cambio. 

 

3) ¿Cómo evalúa la experiencia del área financiera sobre la exposición al cambio y sus 

impactos? 

a) Equipo altamente competente. Considero que nos falta capacitar a más miembros del 

equipo en temas de exposición cambiaria 

b) El equipo conoce el asunto, pero nunca lo ha puesto en práctica. 

c) El equipo tiene una idea del tema, pero nunca se ha profundizado en los detalles que lo 

rodean. 

d) El equipo no tiene conocimiento sobre el tema. 

 

4) ¿Con qué frecuencia su equipo se actualiza sobre las cuestiones del CPC PYME o CPC 38 

que rigen sobre instrumentos financieros? 

a) Seguimiento “real time” hay un equipo dedicado para mantener la empresa actualizada 

sobre la actualización de la norma. 

b) La actualización se efectúa de forma periódica y no entraña riesgo para la empresa. 

c) No hay seguimiento sobre el CPC PYME o 38 y sus orientaciones sobre instrumentos 

financieros. 

 

5) En caso de que su empresa no contrate instrumentos financieros para tratar los riesgos de la 

variación cambiaria, los motivos para ello se deben a: 

a) Coste de los instrumentos financieros. 

b) Complejidad para la contratación de instrumentos. 

c) Riesgo de la variación cambiaria para la institución no es relevante. 

d) NDA. Comente si es necesario: 

 

6) En caso de que su empresa compre productos en mercado nacional vinculados a monedas 

extranjeras Dólar, Euro, Libra, etc. (ejemplo derivados de petróleo) la empresa ya intentó fijar 

el valor unitario en Reais por un período, huyendo de la variación cambiaria? 

a) No, nunca intentamos. 

b) No, el proveedor no aceptaría. 

c) Sí, Pero el proveedor no ha aceptado. 
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d) Sí, la empresa tiene esta práctica. 

e) NDA. Comente si es necesario: 

Nuestro riesgo se associa a compras internacionales. 

 

7) Si su empresa consume insumos que pueden ser importados o comprados localmente, a la 

empresa hace un estudio cuál es la tasa de cambio que mejor favorece la importación o la 

compra local? 

a) Sí, este estudio se realiza constantemente antes de la compra. 

b) No, la empresa ignora el tipo de cambio para hacer la próxima compra. 

c) Sí la empresa hace la cuenta, pero la tasa no es factor determinante de donde comprar el 

insumo. 

 

8) Si la empresa tiene una alta dependencia de un proveedor extranjero, la empresa: 

a) Ya tiene un programa de nacionalización del insumo 

b) tiene un contrato a largo plazo que evita problemas de suministro. 

c) La empresa hace una cobertura a largo plazo para este riesgo. 

d) La empresa sólo tuerce para que nada malo en el flujo de suministro. 

 

9) En caso de que la empresa importe un equipo de valor pertinente: 

a) La empresa utiliza alguna estrategia de cobertura para protegerse de la exposición de 

cambio. 

b) La empresa se pone en el riesgo y no tiene oscilaciones relevantes en el cambio. 

c) La empresa que compra el equipamiento importado pagado a la vista para huir de la 

variación cambiaria. 

 

10) Si la empresa tiene alguna deuda en moneda extranjera: 

a) La empresa contrata algún tipo de dispositivo de protección. 

b) La empresa se pone en el riesgo y no tiene oscilaciones relevantes en el cambio. 

c) La empresa tiene un plan de contingencia si se produce algún imprevisto. 

 

11) ¿Su empresa hoy tiene alguna estrategia para tratar los riesgos de variación cambiaria? 

Por favor, comente: 

Contratar cobertura por el 50% de las compras en USD/EUR. 
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APÊNDICE B – Devolutiva do questionário  

Putzmeister  

 

DISCIPLINE: Methodology of Scientific Problems 

DEPARTMENT: General Administration and R.H. 

Student: Anderson Pepato 

 

Theme: Impact of exchange variation on SMEs in the Atibaia-SP region, between 2016 

and 2018. 

 

Questionnaire: 

 

1) Please point out the alternatives where from your perspective PMB  company is 

impacted by exchange rate variation  

a)     Sale of Goods. 

b) Raw material cost. 

c)     Variation in interest on debt with financial entities. 

d) Variation in income from financial investments. 

e) Opportunity to sell in new markets.  

f) None of all. Comment if necessary. 

 

2)   Between 2016 and 2018, how did the company protect itself from currency 

fluctuations? 

a)  Equalized balance sheet accounts, assets with liabilities in foreign currency exposure. 

b) Derivatives. 

c) The company was exposed to the Risk. 

 

 

3)  How do you evaluate the financial team experience on currency exposure and its 

impacts? 

a)   Highly competent staff. 

b)   The team knows about it, but never put it into practice. 

c)   Team has an idea of the topic, but has never delved into the details surrounding it. 

d)   Team is unaware of the topic.  
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4)    How often does your team catch up on CPC PME or CPC 38 issues governing 

financial instruments? 

a)  Real time tracking, there is a dedicated team to keep the company up to date on updating 

the standard. 

b)  The Update is done periodically and does not bring any risk or opportunity  to the 

company. 

c)   There is no follow-up on the SME or 38 CPC and its guidance on financial instruments. 

d)   None of all, Comment If necessary… We are not aware about this issue neither we know 

how the local team deal with it. 

. 

5)    If the company does not contract financial instruments to deal with exchange rate 

risks, the reasons for this are due to: 

a)    Cost of financial instruments. 

b) Complexity of financial instruments. 

c) Foreign exchange risk for the institution is not relevant. 

d) None of All, comment if it is necessary: 

         The Brazilian financial Market is very unsecure in our perspective to contract any type of 

hedging. 

 

6)  If the company buys products in domestic market linked to foreign currencies Dollar, 

Euro, Pound, etc. (eg: petroleum derivatives) Has the company tried to set the unit 

value in reais for a period, avoiding the exchange rate variation? 

a)   No, the company never tried it. 

b)   No, the supplier would not accept it. 

c)   Yes, but the supplier did not accept it. 

d)   Yes, the company has this practice. 

e) None of All, comment if it is necessary. 

 

7) If your company consumes inputs that can be imported or bought locally, does the 

company study which exchange rate best favors local imports or purchases? 

a) Yes, this study is done constantly before purchasing. 

b) No, the company ignores the exchange rate to make the next purchase. 
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c) Yes the company does the math, but the rate is not a determining factor of where to buy 

the input. 

 

8) If the company has a high dependence on a foreign supplier, the company: 

a) Already have a nationalization program on going. 

b)      Has a long-term contract that avoids supply problems. 

c)       The company hedges long-term for this risk  

d) The company only hopes that nothing wrong happens with the supply flow. 

 

9)    If the company imports equipment of relevant value: 

a)    Does the company use any hedging strategy to hedge against currency exposure? 

b)   The company assume the  risk and hopes that there will be no significant currency 

fluctuations. 

c)    The company when buying imported equipment pays on cash to avoid exchange rate 

variation. 

10)  If the company has any foreign currency debt: 

a) Does the company hire any type of protective device.  

b) The company assume the risk, and hopes that there will be no significant currency 

fluctuations. 

c) Does the company have a contingency plan in case of unforeseen circumstances related 

to exchange exposure? 

Comment if necessary. 

 

11) Does the company have any strategy for dealing with exchange rate risks? Please 

comment. 

  

Note: Putzmeister has a Head quarter policy to avoid risk currency in several countries where 

the company has business, however specially the operation in Brazil the director board 

decided to observe the company exposure and impacts, pursue natural operation in order to 

avoid substantial exposure, the company is not inclined to hire any financial operation, due to 

its past not fortune experience. 

 

 


