Hedge tira R$ 36 i do prejuízo da Petrora

Curtir

Compartilhar

4

Compartilhar

1

1

Tweetar

31/03/2016
VALOR
CONÔMICO

Por Thai Carrança
egundo maior prejuízo da hitória da emprea de capital aerto raileira, a perda de R$ 34,8 ilhõe
da Petrora em 2015 poderiam er ainda maiore, cao a companhia não tivee adotado em 2013 a
chamada contailidade de hedge.
O dipoitivo contáil, uado para uavizar o impacto camial ore a dívida em moeda etrangeira, evitou
que o prejuízo da etatal chegae a R$ 71 ilhõe no ano paado.
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em o hedge, o prejuízo da Petrora eria uperior à perda de R$ 44,2 ilhõe regitrada pela Vale em
2015. A mineradora detém o recorde de maior prejuízo anual da hitória entre emprea de capital aerto
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DOWNLOAD
raileira,
egundo dado da conomatica.

A adoção da contailidade de hedge foi um do motivo apontado pelo conelheiro cai repreentante
do minoritário da Petrora para voto contrário ao alanço de 2015 da petroleira. egundo o
conelheiro Reginaldo Alexandre e Walter Alertoni, a prática contáil macara o decaamento camial
de uma companhia que tem grande parte do cuto em dólare e a maioria da receita em reai.
pecialita em contailidade, no entanto, defendem a adoção do mecanimo, coniderado uma tendência
internacional. Para ele, com a contailidade de hedge, a realidade econômica da emprea é apreentada
de forma mai adequada, com menor volatilidade.
A Petrora chegou ao m de 2015 com uma dívida de R$ 493 ilhõe, endo 84% dela em moeda
etrangeira e 74% em dólare. O dólar regitrou uma valorização em relação ao real de 47% em 2015,
valendo ao m do ano cerca de R$ 3,90, contra R$ 2,66 em dezemro de 2014. Com a depreciação da
moeda raileira, a dívida em moeda etrangeira ca mai cara em reai.

Aim, pode cauar etranhamento que a Petrora tenha regitrado em eu reultado nanceiro de 2015
depea com variação camial de apena R$ 10,5 ilhõe. O valor parece muito aixo coniderado o
gigantimo da dívida da etatal. Ma io é poível graça à contailidade de hedge.
Com o mecanimo, previto na norma contáei internacionai adotada pelo rail dede 2010, a
receita eperada com exportaçõe ão uada como proteção contra a variação da dívida em moeda
etrangeira provocada pelo câmio, poto que a alta numa linha compena queda na outra.
Para io, o efeito da variação camial ore a dívida não é totalmente contailizado no reultado
nanceiro. e efeito ca "guardado" numa conta do patrimônio líquido e ó paa a in uenciar o reultado
nanceiro quando começa a entrar o faturamento com exportaçõe que etá atrelado à dívida.
m 2015, o alanço da Petrora regitrou variação camial total de R$ 65 ilhõe. Dea variação
camial, R$ 60,7 ilhõe foi para o patrimônio líquido. Outro R$ 6,2 ilhõe em perda foram
reclai cada do patrimônio líquido para o reultado, apó a efetiva contailização de receita com
exportação.
Para crítico, emprea não poderia uar ee dipoitivo porque é uma importadora líquida
Logo, cao não adotae a contailidade de hedge, a depea com variação camial da companhia em
2015 eria acrecida em R$ 54,5 ilhõe. O impacto ore o prejuízo anual, líquido do efeito triutário,
eria um aumento de R$ 36 ilhõe, conforme cálculo do contador Paulo anto, que auxiliou o Valor.
Para o conelheiro cai repreentante do minoritário, a prática contáil é inadequada à realidade da
etatal. "A Petrora é uma emprea importadora líquida, com parcela preponderante do cuto, dipêndio
de capital e dívida em dólare, enquanto o produto colocado no mercado interno - que compõem a
maior parte do faturamento - ão vendido em reai", ecrevem Alexandre e Alertoni, em voto contrário ao

alanço.
Para Fernando Galdi, profeor de contailidade da Fundação Intituto Capixaa de Pequia em
Contailidade, conomia e Finança (Fucape), o fato de a Petrora er importadora líquida não impede o
uo do hedge. "A companhia tem que documentar que de fato a expectativa de receita em dólare etá e
contraalanceando ao pagamento na moeda americana no futuro", diz Galdi. "Apear da decon ança
de minoritário e analita do mercado, tudo io é convalidado pelo auditor independente."
Igual opinião tem ric arreto, profeor do Inper, de ão Paulo. "O hedge reconhece que exitem
expoiçõe camiai ativa, como receita de exportaçõe e receívei em moeda etrangeira, e paiva,
como a dívida em dólare e a importaçõe, e implemente faz um caamento contáil dee ganho e
perda que podem acontecer no futuro", explica.
O preidente do Intituto do Auditore Independente do rail (Iracon), Idéio Coelho, tamém conidera
o mecanimo adequado à petroleira. "A não utilização da contailidade de hedge traria volatilidade ao
reultado", pondera.
m nota enviada ao Valor, a Petrora diz que a avaliação de rico camial "leva em conideração que a
receita mantêm vinculação com preço internacionai em dólare, ainda que haja alguma defaagem
temporal, contituindo aim 'hedge natural' para eu cuto em dólare."
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Moises Bagagi — Sensacional. Muito importante entender que

na atualidade, o valor está na experiência e não no material.
Fazer o que gosta e do jeito que gosta é o grande diferencial do
profissional moderno.
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Eric Barreto — Você tem razão, Marcos. Invertemos os dois

últimos números na digitação, pois o correto era a Lei 9.074/95.
Vamos pedir para o responsável pelo blog fazer a atualização.
Agradecemos pela observação.
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Eric Barreto — Discutimos esse artifício contábil em detalhes no
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blog da M2M. Leia e opine: http://m2msaber.com.br/educaca...
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