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Uma abordagem com foco nas Normas 

Internacionais 

 

INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 Procedimentos  Operacionais da IN 34, nos itens 14e, 

16d, 17b, 18e.  

“a avaliação dos ativos ....deve observar a legislação estabelecida pelo  

Banco Central do Brasil - BACEN e pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM” 
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INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

 

 Deliberação CVM nº 604 e 684 são as acolhidas dos 

CPC´s 38 e 40 

 

INVESTIMENTOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 De acordo com a hierarquia das normas do IASB, 

quando houver uma norma específica sobre um assunto 

ou setor, os dispositivos nela contidos devem prevalecer 

aos requisitos de outras normas. 
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A diferença entre harmonização e padronização  

 Padronizar  as normas contábeis seria fazer com que todos os 

países seguissem as mesmas normas e princípios; 

 

 Padronizar é um processo impossível, já que, por motivos culturais, 

políticos, econômicos e sociais, os países não poderiam seguir 

padrões contábeis iguais. 

 

A diferença entre harmonização e padronização  

 Harmonizar, significa manter os padrões nacionais e 

acrescentar outros que possibilitem a comparação e 

negociações com outras empresas ou filiais 

internacionais; 

 

 Ao processo de harmonização também é dado o nome 

de convergência 

. 
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Instrumentos de Renda Fixa 

 

 

 A avaliação dos itens de renda fixa da IN 34, apresenta algumas 

diferenças em relação às normas internacionais 

. 

Instrumentos de Renda Fixa – CPC 38 

 Categorias: 

 

Valor justo pelo resultado; 

 

Disponível para venda; 

 

Mantidos até o vencimento, e 

 

Empréstimos e Recebíveis. 
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Instrumentos de Renda Fixa – CPC 38 

 Bases de Mensuração: 

 

Valor justo, e 

 

Custo amortizado. 

 

Instrumentos de Renda Fixa 

 Reconhecimento: 

Valor justo pelo resultado 

 No DMAL e também seus custos de transação; 

Disponível para venda 

 Valor justo no Patrimônio Social (não aplicável); 

Mantidos até o vencimento 

 Custo amortizado no DMAL, e 

Empréstimos e Recebíveis 

 Custo amortizado no DMAL. 
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Instrumentos de Renda Fixa 

 Existe alinhamento entre a Resolução CGPC nº 4 e o 

IAS 26, na mensuração dos instrumentos financeiros. 

 

 A Resolução estabelece duas categorias de 

classificação: 

 Títulos para negociação, e 

 Títulos mantidos até o vencimento. 

Instrumentos de Renda Fixa 

 

 IAS 26 existe a possibilidade de se contabilizar títulos 

que tenham valor de resgate fixo e que tenham sido 

adquiridos para ser confrontados com as obrigações do 

plano, pela sua curva de rentabilidade. 
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Ações  

 A IN 34 estabelece: 

 São mensurados pelo valor justo; 

 

 Seus custos de transações são acrescidos ao custo do papel. 

 

 

Ações  

 Normas internacionais: 

Os ativos financeiros devem ser reconhecidos pelo seu valor 

justo; 

 

 Seus custos de transações são considerados como despesas. 
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Instrumentos Financeiros Sem Mercado Ativo 

 

 Quando não houver mercado ativo para a cotação de um 

ativo, a entidade deve estimar seu valor justo, pelas 

normas internacionais. 

 

 

Instrumentos Financeiros Sem Mercado Ativo 

 As técnicas de avaliação são: 

Valor de transações semelhantes; ou 

Valor justo de instrumentos semelhantes; ou 

Modelos de precificação. 
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Instrumentos Financeiros Sem Mercado Ativo 

 A evidenciação, pelo valor justo,  as normas 

internacionais exigem: 

i) evidenciar separadamente os conceitos relacionados ao 

cálculo do valor justo por classe de instrumento financeiro; 

ii) evidenciar qualquer alteração no método de 

determinação do valor justo e as razões para a mudança; 

iii) estabelecer uma hierarquia de três níveis para 

realização da mensuração pelo valor justo 

Instrumentos Financeiros Sem Mercado Ativo 

 Hierarquia de três níveis: 

 

Nível 1 – preços (não ajustados) cotados em mercados 

ativos para ativos/passivos financeiros idênticos; 

 

Nível 2 – preços cotados de ativos/passivos similares ou 

no caso de uso de modelos para cálculo dos preços, 

dados de entrada (inputs) diretamente (por exemplo, 

preços) ou indiretamente (por exemplo, derivados dos 

preços) observáveis; 
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Instrumentos Financeiros Sem Mercado Ativo 

 

 

 Nível 3 – no caso de uso de modelos para cálculo dos 
preços, dados de entrada (inputs) não observáveis (ou 
seja, estimados pela entidade); 

 

 

Derivativos 
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Derivativos 

 Tratamento contábil da IN 34, para os contratos de 

opções: 

Se houver exercício - os prêmios pagos ou recebidos 

são incorporados como  redução ou aumento do 

custo. 

 

Se não houver exercício – os prêmios pagos ou 

recebidos são baixados em contrapartida ao 

resultado. 

Derivativos 

 Tratamento contábil das normas internacionais, para os 

contratos de opções: 

 

São mensurados pelo seu valor justo desde o início 

da operação. 

 

As alterações do seu valor justo são imediatamente 

reconhecidas no resultado. 
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Derivativos 

 Operações de hedge: 

É uma metodologia especial para que as 

demonstrações financeiras reflitam de maneira 

adequada o regime de competência quando da 

realização de operações de proteção pela entidade.  

 

Os derivativos deixam de trazer uma volatilidade 

desnecessária ao resultado da empresa. 

 

Derivativos – Hedge Accounting 

 O objetivo do hedge accounting é o de refletir a operação 

dentro de sua essência econômica para resolver o 

problema de confrontação entre ganhos e perdas 

existente quando os derivativos são utilizados nessas 

operações.  

 

 O hedge accounting não é obrigatória, mas sim um 

direito que a empresa tem. 
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Derivativos – Hedge Accounting 

 De acordo com os requisitos do CPC 38 os principais 

critérios a serem atendidos são: 

1.  avaliar de maneira prospectiva a eficácia da 

operação;  

2. identificar qual o risco objeto de hedge e o 

respectivo período; 

3. identificar o item ou transação objeto de hedge; 

4. identificar o instrumento de hedge; 

5. demonstrar que o hedge será altamente eficaz; 

6. monitorar de maneira retrospectiva a eficiência do 

hedge. 

 

Derivativos – Hedge Accounting 

 Quando as operações de hedge cumprirem os requisitos 

para a aplicação da hedge accounting, umas das três 

categorias deve ser selecionada: 

 

1.  hedge de valor justo; 

2. hedge de fluxo de caixa; ou 

3. hedge de investimentos no exterior. 
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Derivativos – Hedge Accounting 

 

1.  hedge de valor justo: tem como finalidade proteger 

um ativo ou passivo reconhecido, ou um 

compromisso firme ainda não reconhecido. São 

contabilizadas no resultado juntamente com as 

variações no item sendo protegido;  

 

 

Derivativos – Hedge Accounting 

2. hedge de fluxo de caixa: nesse tipo de hedge o 
resultado fica intacto até o momento da realização do 
fluxo de caixa decorrente do objeto de proteção, mas o 
patrimônio é afetado; 

 

3. hedge de investimentos no exterior: Os ganhos e 
perdas devem permanecer no patrimônio líquido e 
somente serão baixados no momento da venda, 
descontinuidade ou perda de valor recuperável do 
investimento no exterior. 
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Derivativos – Hedge Accounting 

 Pelas categorias apresentadas e das demonstrações 

contábeis de uma EFPC, somente faz sentido a 

aplicação do conceito de hedge de valor justo. Isto, 

porque o uso do conceito de clean surplus e o 

consequente uso da Demonstração da Mutação do 

Patrimônio Social onde são contabilizadas  diretamente 

todas alterações patrimoniais da entidade e de onde é 

determinado o superávit/déficit do exercício. 

 

Investimentos Imobiliários 

 A natureza dos investimentos imobiliários assemelha-se 

à de “propriedades para investimento”. A análise será 

realizada com base na comparação dos procedimentos 

atualmente estabelecidos pela IN 34 e o CPC 28 – 

Propriedade para Investimento. 
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Investimentos Imobiliários 

 A IN 34 estabelece que as avaliações sejam feitas pelo 

menos a cada três anos. 

 

 Segundo o CPC 28, as avaliações devem ser realizadas 

para cada demonstração contábil. 

 

 Vida útil e depreciação não são permitidas no método do 

valor justo. 

 

 

Operações com Participantes 

 Aplica-se o CPC 38: 

 

Categoria Empréstimos e Recebíveis. 

 

Base de mensuração custo amortizado 
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Constituição da PCLD 

 A IN 34 estabelece que a constituição se dá pelo atraso 

do recebimento do direito creditório; 

 

 O CPC 38 estabelece o impairment de ativos financeiros, 

baseado na existência de uma evidência objetiva. 

 

 

 

 Ninguém faz tudo bonito sempre. Até Deus. Ele fez 

o cavalo e também o rinoceronte.  

    (Vinicius de Moraes) 
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OBRIGADO!! 
 

 

LUIZ EDUARDO 

 

levieira@previ.com,br 

vieira.luizeduardo@gmail.com 
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