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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar como a empresa "X" se utiliza dos 
instrumentos financeiros para a administração do risco cambial, procurando 
identificar as estratégias adotadas, os instrumentos utilizados e os resultados 
obtidos. Para isso, procurou-se o caminho mais adequado: primeiro, na teoria dos 
custos de transação, que coloca o problema da organização da economia como um 
problema contratual, com o objetivo de estabelecimento de contratos para organizar 
nossas incertezas e incompletas percepções sobre a economia, e, segundo, na 
teoria evolucionista da firma, onde a firma é o resultado de um processo de 
aprendizagem ao longo do tempo, de forma que é este processo que torna possível 
sua progressão num ambiente de incertezas e de constantes mudanças. Através de 
uma breve apresentação do mercado de câmbio, verificou-se que desde a 
implantação do regime de câmbio flutuante em 1999 a taxa de câmbio no Brasil vem 
oscilando bastante. Diante dessa volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio, 
mais e mais empresas começaram a procurar os instrumentos financeiros, cujo 
objetivo é utilizar os mercados futuros de moeda para reduzir riscos dando cobertura 
a uma posição futura (dívida, financiamento, exportação) em aberto. Desta maneira, 
como os instrumentos financeiros funcionam como um instrumento de normalização, 
ou seja, um contrato, concluiu-se que a teoria dos custos de transação seria a mais 
adequada para o embasamento desse trabalho. A empresa "X", para se utilizar dos 
instrumentos financeiros, estabelece diretrizes e regras bem definidas, diretrizes 
essas que mostraram as operações de termo de moedas como o melhor instrumento 
financeiro a ser utilizado pela empresa. Através de análises, o que se viu foram 
resultados negativos superiores aos positivos. Ao que tudo indica, a empresa pode 
optar por não contratar os instrumentos financeiros, ficando exposta à variação 
cambial ou, realizar essa operações, abrindo mão, quem sabe, de um ganho futuro, 
mas ficando totalmente protegida contra a variação cambial. 
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INTRODUÇÃO 

Com a estabilização da moeda brasileira em 1994, após a adoção do Plano 

Real, o Banco Central do Brasil (Bacen) administrava a taxa de câmbio e 

desvalorizava o dólar diariamente. Os ajustes na relação da economia brasileira com 

o resto do mundo não passavam pelo câmbio, mas sim pelas oscilações nas taxas 

de juros. Porém, esse ambiente desapareceu. Com a adoção do regime de câmbio 

flutuante em 1999, os crescentes níveis de volatilidade e imprevisibilidade da taxa de 

câmbio que vem ocorrendo a partir daí, é um fato que as empresas que possuem 

exposição cambial (seja através de direitos ou obrigações) não estavam 

acostumadas no Brasil. A partir disso, as empresas não podiam mais se preocupar 

apenas com a colocação de seus produtos no mercado, movimentos da 

concorrência e reviravoltas no gosto do consumidor. Os altos e baixos da taxa de 

câmbio fizeram com que muitas empresas prestassem ainda mais atenção ao 

significado de um termo corrente no mercado financeiro: volatilidade. Quem depende 

de matérias-primas ou componentes importados, sente quase que imediatamente 

essa volatilidade da taxa de câmbio, afetando diretamente os custos e, 

conseqüentemente, os lucros. Negócios que eram lucrativos passaram a se tornar 

deficitários ou mesmo inviáveis de um dia para o outro. 

Em um levantamento da empresa de pesquisa Economática (GRADILONE, 

2001, p. 82), envolvendo 263 companhias abertas não financeiras, revelou que o 

montante das dívidas dessas empresas em 2001 cresceu no mesmo ritmo do 

avanço do dólar1. No primeiro trimestre desse mesmo ano, o dólar subiu 10,5%. 

Nesse mesmo período, o endividamento dessas empresas aumentou 8,8%. As taxas 

de juros no Brasil eram altas, e o incentivo a tomar dinheiro emprestado fora do país 

era grande. 

Diante dessa volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio no Brasil, 

mais e mais empresas começaram a procurar instrumentos financeiros que 

pudessem ser utilizados para a administração do risco cambial. Os instrumentos 

financeiros para a administração do risco cambial têm por objetivo utilizar os 

mercados futuros de moeda para reduzir riscos dando cobertura a uma posição 

1 Quando for mencionado o dólar, está referindo-se ao dólar dos EUA. 
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futura (dívida, financiamento, exportação) em aberto. Segue, então, a problemática 

deste trabalho: 

- No universo de volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio, a 

administração cambial ocupa um lugar central nas decisões de todos os países 

capitalistas. Dessa forma, esse trabalho tem como base nos interrogarmos sobre os 

instrumentos financeiros para a administração do risco cambial no Brasil, e até que 

ponto eles são eficientes. Dito diferentemente, de que forma a empresa "X"2 se 

beneficia desses instrumentos financeiros para a administração do risco cambial? 

Assim, o objetivo desse trabalho é analisar as estratégias de uma empresa 

para se prevenir da volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio, via utilização 

dos instrumentos financeiros para a administração do risco cambial. Para tanto, 

procura-se na teoria econômica a escola de pensamento que mais se aproxima para 

dar suporte a estes pontos. 

Desta forma, seguem os objetivos que serão perseguidos por este trabalho. 

O objetivo geral desse trabalho é analisar de que forma a empresa "X" se 

utiliza dos instrumentos financeiros para a administração do risco cambial. Quais as 

estratégias adotadas, instrumentos utilizados e quais os resultados obtidos. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

a) Apresentar duas escolas de pensamento - Teoria dos Custos de 

Transação e Teoria evolucionista da Firma, procurando identificar a teoria 

que mais se ajusta ao trabalho proposto; 

b) Apresentar de forma breve o mercado de câmbio; 

c) Apresentar alguns instrumentos financeiros para a administração do risco 

cambial: Termo de moedas, Swaps e Opções. 

Com relação à metodologia utilizada, este trabalho está dividido em duas 

partes. Na primeira parte procura-se precisar os fundamentos teóricos do objetivo 

central, bem como, identificar os elementos que constituem a problemática. 

No primeiro capítulo, procura-se identificar de que forma a teoria de custos 

de transação entende que a empresa não detém conhecimento de todos os 

fenômenos que podem influenciar no custo da colocação de seus produtos no 

2 Por questão de sigilo não será mencionado o verdadeiro nome da empresa, sendo 
substituído por "X". 
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mercado. Procura-se identificar também, de que maneira a teoria evolucionista 

entende que a firma é o resultado de um processo de aprendizagem ao longo do 

tempo, de forma que é este processo de aprendizagem que torna possível sua 

progressão num ambiente de incertezas e de constantes mudanças. 

No segundo capítulo, procura-se apresentar o mercado de cambio, 

mostrando principalmente a volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio no 

Brasil, responsável pela demanda por instrumentos financeiros para a administração 

do risco cambial. 

No terceiro capítulo, procura-se apresentar alguns instrumentos financeiros 

para a administração do risco cambial, tentando explica-los, com o objetivo de 

mostrar quais são as alternativas que as empresas tem a sua disposição para se 

proteger da volatilidade e imprevisibilidade da taxa de cambio no Brasil. 

Na segunda parte e, portanto, no quarto capítulo, analisa-se como a 

empresa "X" se utiliza dos instrumentos financeiros para a administração do risco 

cambial, procurando visualizar as estratégias adotadas, os instrumentos utilizados e 

os resultados obtidos com esses instrumentos. 



4 

1 ANALISAR, A PARTIR DA E S C O L A DE CUSTO DE TRANSAÇÃO E DA 

E S C O L A EVOLUCIONISTA DA FIRMA, AS ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS 

FACE A UM AMBIENTE DE INCERTEZAS E DE CONSTANTES MUDANÇAS 

O objetivo deste capítulo é mostrar, num primeiro momento, os principais 

aspectos da teoria de custos de transação, onde uma das possibilidades para se 

analisar as relações econômicas entre as organizações e o mercado é a 

consideração a partir dos custos das transações que elas efetuam. De acordo com 

WILLIAMSON (1985), estes custos estão ligados à execução da atividade 

econômica da empresa, pois a organização não possui conhecimento de todos os 

fenômenos que podem influenciar no custo da colocação dos seus produtos no 

mercado. 

Num segundo momento este capítulo procura mostrar os principais aspectos 

da teoria evolucionista, onde a firma é o resultado de um processo de aprendizagem 

ao longo do tempo, de forma que é este processo de aprendizagem que torna 

possível sua progressão num ambiente de incertezas e de constantes mudanças. A 

inovação está fortemente relacionada ao crescimento e ao desenvolvimento da firma 

e suas conexões com as demais variáveis econômicas, além da sua inter-relação 

com o ambiente em que está introduzida a empresa. 

1.1 ANÁLISE DA ESCOLA DE CUSTO DE TRANSAÇÃO 

A economia dos custos de transação é uma discussão interdisciplinar, que 

compreende as áreas de economia, direito e organização, e se dedica ao estudo das 

formas de organização, especificamente a capitalista, com especial atenção ao 

mercado, às firmas e à relação contratual. 

O problema da organização da economia é colocado pela economia dos 

custos de transação como um problema contratual. Todo problema que possa ser 

identificado direto ou indiretamente como um problema contratual é habitualmente 

investigado em termos da economia de custos de transação. Os contratos devem 

ser definidos como uma promessa de conduta futura, e a sua coordenação aparece 

como o resultado da ação de instituições que possibilitam a manutenção de tais 

promessas ao longo do tempo. 
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1.1.1 Os Principais Aspectos da Teoria de Custos de Transação 

Em 1937, RONALD COASE apresentou o conceito de custos de transação. 

E o que seriam custos de transação em seu ponto de vista? Para o autor, as 

transações de mercado acarretam determinados custos, como aqueles necessários 

para descobrir quais preços são relevantes, bem como os custos associados à 

negociação e ao fechamento de contrato para cada transação realizada. Portanto, 

custos de transação são custos de estabelecimento de contratos. Segundo MASTEN 

(1998), um contrato pode ser descrito, em sua forma mais básica, como um acordo 

legalmente formalizado, cujo objetivo é o compromisso para a troca de um ativo pelo 

recebimento, no tempo, de um valor acertado entre as partes. 

COASE (1937), explica a origem da firma através do conceito de custos de 

transação: a firma começa quando o empreendedor que obtêm um bem ou serviço 

não pode precisar com exatidão os detalhes do mesmo, no presente momento. 

Nestas condições, o contrato de curto prazo torna-se insatisfatório, e o contrato de 

longo prazo destina-se a evitar as transações de mercado e seus respectivos custos, 

mesmo com a dificuldade de precisar o que fará a outra parte, futuramente, nesse 

modelo de contrato. O conjunto de contratos de longo prazo firmados com diversas 

pessoas constitui, portanto, a firma 3. 

O conceito de custos de transação, introduzido por COASE (1937), tem sido 

desenvolvido por diversos autores. Um dos mais importantes é Oliver Williamson, 

que estruturou os princípios de uma economia dos custos de transação. 

Conforme WILLIAMSON (1985), estes custos de transação estão ligados à 

execução da atividade econômica da empresa, pois a organização não possui 

conhecimento de todos os fenômenos que podem influenciar no custo da colocação 

3 Enquanto para a escola de custos de transação a firma é definida através de um conjunto 
de contratos de longo prazo firmados com diversas pessoas, para os evolucionistas, neoclássicos e 
schumpeterianos, a firma apresenta definições diferentes. Para os evolucionistas, a firma é o 
resultado de um processo de aprendizagem ao longo do tempo, de forma que é este processo de 
aprendizagem que torna possível sua progressão num ambiente de incertezas e de constantes 
mudanças. Por outro lado, para os neoclássicos, a firma é o local onde uma ou várias transformações 
tecnológicas são processadas em um determinado bem ou serviço, ou seja, é uma função de 
produção. E por fim, para os schumpeterianos, a firma é um espaço de produção, lugar de criação de 
riqueza e inovação, portadora de um comportamento ativo, configurado nas inúmeras tentativas de 
remover os obstáculos que as impediriam de alcançar seus objetivos. 
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dos seus produtos no mercado. WILLIAMSON (1991) destaca que, as principais 

dimensões nas quais os custos de transação diferem, são: 

a) Especificidade dos ativos - ele distingue entre: 

Especificidade locacional: refere-se à decisão de localizar-se próxima 

a firmas da mesma cadeia produtiva, o que diminui os custos de 

transporte e armazenagem e aumenta o retorno para as unidades 

produtivas; 

- Especificidade de ativos físicos: refere-se às características físicas 

inerentes ao produto transacionado cujo uso é específico; 

Especificidade de ativos humanos: refere-se a investimentos em 

treinamentos específicos, ou seja, relativos à especialização 

profissional para execução de determinada atividade; 

Especificidade de ativos dedicados: refere-se ao volume de 

investimento realizado para uma transação específica, sob o risco de 

se ter excesso de capacidade, caso o contrato seja rompido antes de 

seu vencimento; 

Especificidade da marca: refere-se ao investimento na imagem da 

empresa e do produto em função da marca; 

Especificidade temporal: refere-se ao investimento para a certeza de 

ganho no tempo em que se processa a transação, ou seja, o valor de 

uma transação depende do tempo em que ela acontece. 

b) Freqüência - a repetição de uma transação permite que as partes se 

conheçam, possibilitando a construção de reputação por parte dos 

agentes envolvidos. Permite que se crie um compromisso confiável entre 

as partes, viabilizando a continuidade da relação e reduzindo as 

incertezas. 

c) Incerteza - refere-se ao risco de acontecimento ou não de determinado 

evento, definido probabilisticamente. A assimetria de informações é um 

exemplo de incerteza entre os agentes envolvidos na transação, 

impossibilitando prever a forma de atuação um do outro 4. 

4 Aqui se encaixam os instrumentos financeiros para a administração do risco cambial, que 
é o objeto deste trabalho, visto que o principal motivo para a utilização desses instrumentos é a 
incerteza quanto a taxa de câmbio no futuro. 
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A Teoria dos Custos de transação está introduzida no contexto da Nova 

Economia Institucional. Esta abordagem considera que, uma vez atuando em um 

ambiente institucional carregado de incertezas, as empresas utilizam nas suas 

transações instrumentos de normalização, os contratos, que visam resguardá-las em 

caso de não cumprimento de termos ou de ganhos adquiridos na operação. 

MASTEN (1998) menciona três grandes motivos para a existência do 

estabelecimento de contratos: 

a) Realizar transações com o objetivo de transferir o risco do agente menos 

favorável ao risco para aquele mais favorável ao risco; 

b) Realizar o alinhamento de incentivos, determinando a expectativa de 

ganhos das partes envolvidas e motivando a maximização conjunta dos 

benefícios da transação; 

c) Diminuir os custos de transação, reduzindo os custos de barganha 

posteriores à contratação e a chance de uma das partes tirar valor 

daquela que realizou investimentos específicos. 

A racionalidade limitada, segundo FARINA, AZEVEDO e SAES (1997), não 

permite que sejam preparados contratos completos, que abranjam todos os 

fenômenos possíveis de acontecer durante a execução do contrato. Com relação ao 

oportunismo, considera-se que os indivíduos irão querer, às vezes até com uma 

certa falta de ética, extrair proveito de uma situação contratual, podendo levar a 

problemas de adaptação até mudanças no ambiente. 

WILLIAMSON (1989) identifica custos de estabelecimento de contratos ex 

ante e ex post. Os primeiros se referem aos esforços de descrição, negociação e 

estabelecimento de contratos. Os custos ex-post derivam de problemas imprevistos, 

quando os termos de um contrato não são cumpridos adequadamente devido a 

atrasos, erros ou omissões. Pode-se incluir também os custos decorrentes de má-fé 

de uma das partes na execução do acordo. Custos de transação ex ante e ex post 

são interdependentes, devendo ser tratados como simultâneos e, não, seqüenciais. 

Mesmo entendendo que a visão limitada das pessoas, como exposta pela 

economia dos custos de transação de WILLIAMSON (1985), não capta a 

complexidade do comportamento humano, não considerando suas motivações mais 

profundas, e não obtém o conhecimento completo das ações disponíveis e de suas 
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conseqüências, o entendimento é que a economia dos custos de transação introduz 

novas luzes ao conceito preliminarmente desenvolvido por COASE (1937). 

O objetivo principal da empresa é economizar os custos de transação. Este 

é um fator que pode influenciá-la na determinação da sua estrutura. Conforme 

WILLIAMSON (1985), ela pode manter suas operações separadas, estando sujeita a 

novos custos de transação, ou tem a alternativa de integrar-se a seus 

fornecedores/clientes, adotando formas de operação mais racionais, seguras e 

econômicas. 

1.1.2 Aplicação da Teoria de Custos de Transação 

O objetivo da economia dos custos de transação é ordenar as incertezas e 

incompletas intuições sobre a economia, para ver as ligações que os despreparados 

olhos dos agentes econômicos não são capazes de enxergar, para descrever 

acontecimentos incertos com a ajuda de alguns princípios centrais, e obter 

conhecimentos que possam ajudar a entender as conseqüências de políticas 

econômicas e outros eventos externos (SOLOW, 1985). 

Pode-se citar como exemplo a forma de integração entre produtores e 

indústrias de transformação que, segundo PAULILO 5 apud QUEIROZ e SENJU 

(2004), às vezes acontece como uma disputa que ocorre em um ambiente de 

constante conflito. O produtor integrado, mesmo como dono da terra, acaba 

perdendo sua independência tornando-se frágil às exigências da indústria de 

transformação. 

Assim, a partir de um contrato de parceria, o produtor integrado passa a 

fazer parte da composição da cadeia produtiva da empresa processadora. As 

indústrias de transformação se comprometem, por exemplo, pelo fornecimento de 

matéria-prima, insumos e assistência técnica, e o produtor integrado, por sua vez, 

torna-se o responsável pela construção das instalações, equipamentos e, também, 

pelo cuidado dispensado a produção. 

Em uma entrevista concedida por Luiz Fernando Furlan a Revista Globo 

Rural, ele declarou que a produção (referindo-se a produção de frangos) tornou-se 

5 PAULILO, M. I. S. Produtor e agroindústria: consensos e dissensos. O caso de Santa 
Catarina. Florianópolis: UFSC, 1990. 
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com o tempo padronizada, onde os diversos segmentos da cadeia se integraram, a 

quantidade de transações reduzida, o que resultou numa economia de escala com 

baixos custos (SINAL DE ALERTA 6 apud QUEIROZ e SENJU, 2004). 

O contrato de parceria, portanto, torna-se um instrumento pelo qual as 

indústrias de transformação e o produtor integrado se organizam para uma produção 

de qualidade, com a segurança de que serão beneficiados. Este contrato tem valor 

jurídico e orienta os produtores em suas respectivas responsabilidades e na 

distribuição dos resultados econômicos finais. 

Neste sentido, ao que tudo indica, a utilização de contratos reduz o risco de 

custos indesejáveis, tornando as formas de operação mais racionais, seguras e 

econômicas 7. Assim, a teoria dos custos de transação pode ser usada como um 

componente para a determinação da configuração de uma empresa. 

1.2 A ABORDAGEM DA ESCOLA EVOLUCIONISTA 

Para os evolucionistas, a firma é o resultado de um processo de 

aprendizagem ao longo do tempo, de forma que é este processo de aprendizagem 

que torna possível sua progressão num ambiente de incertezas e de constantes 

mudanças. Dessa forma, a aprendizagem é definida como um processo pelo qual a 

repetição e a experimentação fazem com que, ao longo tempo, trabalhos sejam 

executados de maneira melhor e mais rápida, e que novas oportunidades nas 

formas de operação sejam experimentadas. 

Conforme DOSI, TEECE e WINTER (1990), quatro características 

possibilitam esboçar o conceito de aprendizagem para a firma: 

a) A aprendizagem total implica em competências muito mais 

organizacionais do que individuais; 

b) A aprendizagem é cumulativa, então, o que é aprendido num período se 

sustenta sobre o que foi aprendido nos períodos anteriores; 

6 SINAL DE ALERTA. Revista Globo Rural, São Paulo, n. 169, p. 116, nov. 1999. 
7 É importante deixar claro aqui que o contrato reduz o risco, mas não significa que uma das 

partes não pode rompe-lo, quebrar-lo ou rescindi-lo. 
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c) Conhecimento obtido pela aprendizagem é inserido nas rotinas 

organizacionais, definidas exatamente como modelos de interação que 

constituem soluções eficientes a problemas específicos; 

d) Entre as rotinas, cabe diferenciar as rotinas estáticas, que tem por 

objetivo a simples repetição de práticas anteriores, e as dinâmicas, que 

são guiadas por novas aprendizagens. 

Assim, é importante admitir que existe uma relação forte entre a experiência 

acumulada (aprendizagem) e o desenvolvimento da firma. 

1.2.1 Os Principais Aspectos da Teoria Evolucionista 

A questão da aprendizagem nas firmas há muito tempo é desenvolvida pela 

teoria evolucionista. O conhecimento obtido pela aprendizagem é inserido nas 

rotinas organizacionais das empresas, que se utilizam dessas rotinas para responder 

as variações do mercado a que estão inseridas. A necessidade de permanência, ou 

de liderança do mercado, levam as empresas a inovar. 

Assim, o percurso da empresa compreende o conjunto de aptidões que ela 

adquiriu ao longo de sua história. Os caminhos que a empresa seguiu no passado, 

em relação ao seu avanço tecnológico, definem os conhecimentos e possibilidades 

que a empresa possui no presente, sendo a sua forma de proceder no presente que 

irá definir as suas possibilidades no futuro. O avanço técnico é um processo 

cumulativo que é construído ao longo do tempo pela aptidão da empresa. 

Desta forma, a empresa vive um processo evolutivo que resulta de suas 

próprias decisões, eqüivalendo ao que se poderia chamar de evolução natural e de 

estímulos ou pressões geradas no ambiente externo à empresa. Este pensamento 

constitui o centro da teoria evolucionista da firma que tem em NELSON e WINTER 

(1982) o referencial teórico mais importante. A aptidão tecnológica conseguida pela 

empresa ao longo de seu percurso lhe fornece uma característica específica, que a 

torna diferente de todas as outras empresas. 

As alternativas da empresa em relação a seus objetivos e metas constituem 

a sua estratégia tecnológica. FREEMAN 8 apud CAMPANÁRIO (2002), estudando o 

8 FREEMAN, C. La Teoria Econômica de Ia Innovación Industrial. Madrid: Alianza 
Editorial, 1975. 



11 

tema das estratégias empresariais, encontrou seis tipos diferentes. A estratégia mais 

inovadora refere-se ao tipo de empresa que sempre objetiva manter a liderança 

técnica e econômica no seu mercado e, portanto, investe pesadamente em pesquisa 

e desenvolvimento, sendo a tecnologia um de seus principais fatores de 

concorrência. A defensiva seria outra estratégia que também é muito inovadora, mas 

procura aprender com a estratégia da empresa ofensiva, buscando diferenciar a sua 

tecnologia em relação à tecnologia da empresa ofensiva. Essas duas estratégias 

acarretam em grande capacidade de inovação. Empresas que são verdadeiramente 

inovadoras possuem esses dois tipos de estratégias. 

Existem dois tipos de estratégias que implicam numa boa capacidade de 

produzir, ou seja, as empresas devem possuir aptidão em engenharia de produção. 

Para isso, as empresas licenciam, copiam ou ainda dependem de desenhos e 

projetos desenvolvidos pelas empresas que demandam seus produtos. Este 

conjunto de empresas normalmente fica defasado em relação às duas primeiras 

estratégias, porém, as vantagens competitivas dessas empresas estão em produzir 

com vantagens de custos (ex: baixos salários, disponibilidade de matérias-primas e 

insumos com custos baixos) e não com tecnologia avançada. Essas duas 

estratégias exigem boa capacidade de manufatura e produção. 

Nas outras duas estratégias, tem-se as que não privilegiam a tecnologia no 

conjunto da estratégia empresarial e, as oportunistas, que sobrevivem em função da 

exploração de um pedaço de mercado, mesmo que sem privilegiar a variável 

tecnológica. Essas duas estratégias não se importam com a tecnologia, sendo o tipo 

de empresa que enfrenta dificuldades de se manter, ou seja, empresas que surgem 

e desaparecem com grande facilidade. 

Portanto, conforme CAMPANÁRIO (2002), as empresas com aptidão 

suficiente para inovar e com aptidão produtiva, dependendo do grau de maturidade 

do avanço técnico nos setores industriais, é que possuem chances de liderança e de 

sobrevivência. Os setores que apresentam padrões tecnológicos elevados 

demonstram maior tolerância com as empresas menos inovadoras, porém com 

aptidão produtiva. Os setores que convivem com padrões tecnológicos novos, 

exigem que as empresas, para que sejam competitivas em seus mercados, adotem 

estratégias mais corajosas e intensivas em pesquisa e desenvolvimento. As 

empresas que verdadeiramente disputam a liderança dos mercados são aquelas 
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que definem estratégias ofensivas e defensivas. As demais se limitam em 

permanecerem defasadas. 

1.2.2 Aplicação da Teoria Evolucionista 

O ambiente em que as empresas estão inseridas encontra-se em 

permanente mudança, exigindo que essas empresas promovam, constantemente, a 

adequação de seu posicionamento. Ou seja, no seu cotidiano, as empresas se 

encontram com diversos problemas relacionados ao planejamento, gestão financeira 

e controle administrativo. Além disso, a competitividade entre as empresas tem 

levado a lucratividade a ser cada vez mais dependente da eficiência operacional. 

Estes aspectos dificultam o trabalho dos gestores das empresas e exige melhor 

preparo dos profissionais. 

Neste sentido, realizar um bom planejamento financeiro é fator determinante 

para a sobrevivência e saúde financeira da empresa. Segundo WESTON e 

BRIGHAM (2000, p. 343), "O planejamento financeiro envolve a realização de 

projeções de vendas, renda e ativos baseados em estratégias alternativas de 

produção e de marketing, seguidas pela decisão de como atender às necessidades 

financeiras previstas". Outro conhecimento importante para uma gestão consciente é 

o ponto de equilíbrio9, pois, através dele, pode-se determinar o ponto em que as 

receitas vão apenas cobrir as despesas. O planejamento financeiro e o ponto de 

equilíbrio são fatores essenciais para a empresa desde antes do início das 

atividades efetivas. 

Para a sustentação da saúde financeira da empresa durante sua operação, 

pode-se apresentar três pontos cujos conhecimentos são indispensáveis. São eles: 

a) O capital de giro: significa os recursos aplicados no ciclo de produção da 

firma, que circulam várias vezes em certo período, assumindo formas 

9 O ponto de equilíbrio pode ser representado por, pelo menos, três maneiras: PEC (ponto 
de equilíbrio contábil) - ocorre quando os custos e despesas totais se igualam às receitas totais, não 
produzindo nem lucro nem prejuízo; PEE (ponto de equilíbrio econômico) - quando o lucro obtido é 
igual àquele obtido pelo capital próprio, se aplicado a taxas de mercado e; PEF (ponto de equilíbrio 
financeiro) - quando é deduzida a depreciação contida nos custos fixos e somada a amortização das 
dívidas. 
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diferentes no processo de produção e vendas, até se converter 

novamente em capital disponível; 

b) A administração de caixa: o termo "caixa" refere-se aos ativos de liquidez 

imediata, ou seja, recursos em moeda corrente e saldos em contas 

correntes da empresa. São recursos disponíveis para serem utilizados 

em quaisquer pagamentos e a qualquer tempo, compensando 

desequilíbrios entre seus fluxos de recebimentos e pagamentos; 

c) A gestão dos indicadores: não é o número de índices que importa na 

avaliação da empresa, mas o conjunto desses índices é que permite a 

análise desejada, avaliando eles sob todos os aspectos e de todas as 

maneiras possíveis. 

O que se pretende mostrar aqui, é que todo o processo de gestão financeira, 

controle administrativo e planejamento da firma é, com certeza, o resultado de um 

processo de aprendizagem e de acumulação de conhecimentos. Portanto, quando 

uma empresa emprega ou cria novos instrumentos, estes são o resultado de dois 

tipos de conhecimento adquiridos (LAZARIC; MONIER, 1995): 

a) Se o processo é novo: este está relacionado ao processo de inovação 

resultante de experiências anteriores que servem de base para o novo; 

b) Se o processo já existe: este consiste na memória da firma que é o 

resultado de um processo de repetição. 

Assim, ao que tudo indica, os processos de gestão financeira, controles 

administrativos e mesmo o planejamento da empresa, estão situados sobre um 

processo de aprendizagem que é cumulativo, de forma que é este processo de 

aprendizagem, para os evolucionistas, que torna possível o avanço da empresa num 

ambiente de incertezas e de constantes mudanças. 

1.3 TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO OU TEORIA EVOLUCIONISTA? 

Diante da volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio, as empresas, 

com uma freqüência cada vez maior, precisão fazer escolhas econômicas sobre as 

quais não tem controle. A empresa não detém conhecimento de todos os fenômenos 
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que podem influenciar no custo da colocação dos seus produtos no mercado 1 0. Uma 

vez atuando em um ambiente institucional carregado de incertezas, as empresas 

utilizam nas suas transações instrumentos de normalização, os contratos, que visam 

resguardá-las em caso de não cumprimento de termos ou de ganhos adquiridos na 

operação. 

Neste sentido, pode-se considerar que os instrumentos financeiros para a 

administração do risco cambial funcionam como um instrumento de normalização, ou 

seja, um contrato. A empresa, para se proteger de resultados inesperados da taxa 

de câmbio, pode contratar uma operação de hedge^ cambial (devidamente 

formalizada com um banco, através de um contrato). Dessa forma, pode se proteger 

de fatores que influenciam no custo da colocação dos seus produtos no mercado, 

estando também, através do contrato estabelecido, resguardada em caso de não 

cumprimento de termos ou de ganhos adquiridos na operação. 

Assim, ao comparar a teoria dos custos de transação e a teoria evolucionista 

da firma, chega-se à condição que ambas permitem compreender de que forma os 

instrumentos financeiros para a administração do risco cambial podem ajudar as 

empresas a resolver problemas em um ambiente de incertezas. Todavia, ao olhar 

com mais clareza sobre a teoria dos custos de transação, esse trabalho reconhece 

que está possibilita uma maior base para compreender os fenômenos que se 

articulam em torno da empresa, se estabelecendo uma relação direta entre a teoria e 

os instrumentos financeiros para a administração do risco cambial. 

Conclui-se, então, que a teoria dos custos de transação é a mais adequada 

para ser o marco teórico fundamental desse trabalho, sendo seguida daqui por 

diante. 

Mesmo com a etapa bem elaborada de um projeto de viabilidade econômico-financeira, o 
projeto é uma indicação de que o produto a ser colocado no mercado é viável economicamente por 
existir uma demanda insatisfeita e é viável financeiramente por a TIR (taxa interna de retorno) ser 
maior do que a TMA (taxa mínima de atratividade) do mercado. No entanto, passada a 1 o etapa de 
implantação, as incertezas do meio é que vão direcionar o rumo do negócio. 

1 1 Os instrumentos financeiros para a administração do risco cambial também são 
conhecidos como operações de hedge (proteção) cambial. Esse termo será utilizado exaustivamente 
nesse trabalho. 
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2 UMA VISÃO G E R A L DO MERCADO DE CÂMBIO 

O mercado de câmbio é o mecanismo através do qual se pode transferir 

poder de compra entre países, obter e/ou prover crédito (financiamento) para 

transações internacionais e minimizar exposições ao risco de variação das taxas de 

câmbio. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a história do mercado de câmbio e o 

mercado cambial brasileiro, suas funções, participantes e estrutura, bem como, os 

tipos de taxas de cambio e regimes cambiais. Com relação ao mercado cambial 

brasileiro, procura-se mostrar as crescentes variações das taxas de câmbio, principal 

responsável pela busca de instrumentos financeiros para a administração do risco 

cambial. 

2.1 HISTÓRIA 

Originalmente, os antepassados comercializavam produtos através da troca 

por outros produtos, onde este sistema de permuta era bastante ineficiente e exigia 

longas negociações e pesquisa. A determinada altura começaram a ser utilizadas 

formas de metal como o bronze, a prata e o ouro, em formatos padronizados e em 

vários graus (de pureza) para facilitar a troca de mercadorias. A base destes meios 

de troca era a aceitação pelo público em geral, e variáveis práticas como a 

durabilidade e o armazenamento. 

Durante a fase final da idade-média, começou a ganhar popularidade uma 

variedade de papel como meio de troca. A vantagem óbvia de transportar papel 

precioso em vez de transportar sacos com metais preciosos demorou a ser 

reconhecida através dos anos. Em determinado momento os governos estáveis 

adotaram o papel-moeda 1 2 e fizeram corresponder o valor do papel a reservas de 

ouro. Isto veio a chamar-se o padrão-ouro. O acordo de Bretton Woods, em julho de 

1944, fixou o dólar em US$ 35 por onça 1 3 e fixou outras divisas contra o dólar. 

1 2 Moeda é tudo aquilo que exerce, concomitantemente, as funções de denominador comum 
de valores, meio geral de trocas e reserva de valor, sendo emitida por autoridade soberana, nas 
formas metálicas, papel-moeda e escriturai, e apresentando curso legal ou forçado. 

1 3 Medida americana que significa 31 gramas e 10 miligramas de ouro. 
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Em 1971, o presidente dos Estados Unidos da América (EUA) Richard Nixon 

suspendeu a conversibilidade em ouro e deixou o dólar flutuar contra outras divisas. 

Os principais pontos desse novo sistema podem assim ser sumarizados: 

a) Criação do Fundo Monetário Internacional (FMI): instituição voltada para 

a cooperação e assistência monetária de liquidez paras os países com 

déficits em seus balanços de pagamentos; 

b) Criação do Banco Internacional de Reconstrução de Desenvolvimento 

(Bird): conhecido como Banco Mundial - instituição financeira, 

inicialmente voltada para financiar a reconstrução da Europa após a 

guerra, e depois, para o financiamento de projetos de desenvolvimento 

econômico; 

c) Paridades fixas: cada país ao se associar ao FMI, era obrigado a declarar 

a paridade de sua moeda em termos ou de ouro ou do dólar, assim o 

país se comprometia a defender a paridade comprando e vendendo 

dólares no mercado cambial externo. 

As diferentes taxas de inflação entre os países do mundo industrializado e o 

enfraquecimento de algumas moedas, mostraram a inviabilidade de manter o 

sistema de paridades cambiais fixas por longos períodos 1 4. Desde meados de 80, as 

principais moedas do mundo industrializado trabalham sob esquema de câmbio 

flutuante, mas sob controle da autoridade monetária do país. As principais moedas 

flutuam entre si, exceto em momentos de turbulência nos mercados cambiais, 

quando ocorre a intervenção das autoridades monetárias locais, para inibir os 

movimentos especulativos. 

Assim, o mercado de câmbio é o mecanismo através do qual se pode 

transferir poder de compra entre países, obter e/ou prover crédito (financiamento) 

para transações internacionais e minimizar exposições ao risco de variação das 

taxas de câmbio. Resumidamente, é onde se realizam as operações em que há 

troca de moeda nacional por moeda estrangeira, denominadas câmbio. 

1 4 O sistema de paridades fixas facilita negócios enquanto os agentes econômicos 
confiarem na capacidade do governo de garantir a taxa de câmbio. A preservação das paridades 
cambiais fixas, num ambiente de globalização e mundialização financeira, torna-se difícil de conciliar 
quando as políticas monetárias e econômicas não se apresentam convenientemente coordenadas e 
quando fatores de incerteza política aumentam o "nervosismo" dos mercados, fazendo com que as 
taxas necessitem ser adequadas à realidade constantemente. 
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2.2 MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO 

Regido pelo Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais 

(RMCCI), instituído pela circular n° 3.280, de 09 de março de 2005, abrange as 

compras e vendas de moedas estrangeiras, as transferências internacionais em 

reais, a compra e venda de ouro, os capitais brasileiros no exterior e os capitais 

estrangeiros no Brasil (BACEN, 2005). 

Para dar maior agilidade ao sistema de pagamentos internacionais, o 

Bacen 1 5 autoriza os bancos comerciais, estaduais e privados, múltiplos e de 

investimento, a operar no mercado de câmbio através de carteiras de câmbio, que 

deverão necessariamente dispor de técnicos capazes, para gerenciá-las, e de linhas 

de crédito junto a bancos correspondentes no exterior em montantes significativos, 

suficientes para lastrear adiantamentos, financiamentos, refinanciamentos, e 

emissão e negociação de créditos e avais, através das operações da carteira. 

2.2.1 Funções, Participantes e Estrutura 

Na economia, o mercado cambial possui importantes funções, as quais 

sumaria-se a seguir algumas delas: 

a) Permite transações comerciais através de créditos documentáveis que 

asseguram o recebimento de dinheiro para o vendedor e o recebimento 

da mercadoria para o comprador. Por outras palavras, o mercado 

cambial facilita a realização do comércio internacional; 

b) Desenvolvimento de instrumentos financeiros para a administração do 

risco cambial; 

c) Transferência do poder de compra permitindo a existência de trocas 

entre países. 

1 5 O Bacen é uma autarquia federal criada com a finalidade de fiscalizar as instituições 
financeiras. Dentre as muitas atribuições importantes do Bacen está o de regulador das políticas 
monetária e creditícia do Governo, administrar as reservas internacionais, fiscalizar o sistema 
financeiro nacional e cuidar da emissão de moedas. 
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Fazem parte da estrutura do mercado de câmbio: 

a) Bacen: é o órgão que executa a política cambial brasileira definida pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN), regulamentando o mercado de 

câmbio e autorizando as instituições que nele operam. Compete também 

ao Bacen fiscalizar o referido mercado, podendo punir dirigentes e 

instituições, mediante multas, suspensões e outras sanções previstas em 

lei. Além disso, o Bacen pode atuar diretamente no mercado, comprando 

e vendendo moeda estrangeira de forma ocasional e limitada, com o 

objetivo de conter movimentos desordenados de taxa de câmbio; 

b) Banco autorizado: é a instituição bancária com que o cliente fecha o 

câmbio; 

c) Corretor de Câmbio: é o intermediário de quem, o cliente pode se utilizar 

para realizar suas operações de câmbio; 

d) Cliente: é qualquer pessoa física ou jurídica habilitada a comprar ou 

vender moeda estrangeira. 

FIGURA 1 - ESTRUTURA DO MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO 

Banqueiros 
no Exterior 

Interbancário 

Banco Central 

SISBACEN 

Bancos Autorizados 

Sociedades Corretoras 
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Outros Bancos 
Centrais 

Exportadores Importadores Investidores 
Turistas Outros Usuários Tomadores 

FONTE: Bolsa de Mercadorias do Paraná 
NOTA: Extraído do Cd-rom Câmbio e hedge: conceitos básicos. Curitiba, 2001, p. 13. 
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Os participantes efetivos dos mercados de câmbio são bancos, companhias, 

indivíduos, governos e outras instituições financeiras. Os diversos participantes do 

mercado de câmbio podem se concentrar em qualquer período de tempo, desde 

alguns minutos até vários anos. Mas, sejam públicos ou privados, e sejam quais 

forem os seus motivos, são todos parte da procura e da oferta agregadas das divisas 

envolvidas, e todos desempenham um papel na determinação da taxa de câmbio em 

cada momento. 

2.2.2 Taxas de Câmbio e Regimes Cambiais 

Quando dois países mantêm relações econômicas entre si, entram 

necessariamente duas moedas, exigindo a definição em relação à troca entre 

ambos, à qual se dá a denominação de taxa de câmbio. Assim, a taxa de câmbio é 

definida como o preço, em moeda corrente nacional, de uma unidade de moeda 

estrangeira. É a relação entre o valor de duas unidades monetárias, indicando o 

preço, em termos monetários nacionais, da divisa estrangeira correspondente. 

A taxa de câmbio apresenta dois conceitos: 

a) A taxa de câmbio nominal é definida como o preço relativo das diferentes 

moedas, ou também como o preço da moeda estrangeira em termos da 

moeda nacional. Uma elevação da taxa de câmbio representa uma 

desvalorização ou depreciação da moeda nacional, e o oposto uma 

valorização ou apreciação da moeda nacional. A taxa de câmbio nominal 

pode ser definida como o número de unidades de moeda doméstica que 

se pode obter com uma unidade de moeda estrangeira; 

b) A taxa de câmbio real mede a competitividade de um país no comércio 

internacional. Ela é dada pela razão dos preços dos bens estrangeiros, 

medidos em dólares, em relação ao preço dos bens domésticos: 

£ = E P* / P 

Onde £ é a taxa real de câmbio, E é a taxa nominal de câmbio, P* é o 

nível de preços estrangeiros e P é o nível de preços domésticos. 
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Tomemos como exemplo um automóvel qualquer que no Brasil custa R$ 

15.000,00 e nos EUA custa US$ 12.000,00. Supondo uma taxa de 

câmbio nominal de R$ 1,00 / US$ 1,00, teremos uma taxa de câmbio real 

de 0,80. Desvalorizando E para R$ 1,25 / US$ 1,00, teremos então uma 

taxa de câmbio real igual a 1,00. 

Com relação ao regime de câmbio adotado no Brasil, desde a 

implementação do Plano Real, o câmbio no Brasil conviveu com três fases distintas 

de regimes cambiais. Até setembro de 1994 tivemos um regime de câmbio flexível 

sem intervenção. Após esse período, o governo começou a intervir comprando e 

vendendo divisas, alterando em março de 1995 para o regime de bandas cambiais. 

A partir de janeiro de 1999, o regime adotado foi o regime de câmbio flexível com 

intervenção. Os regimes cambiais são os seguintes: 

a) Regime de câmbio fixo: a taxa é determinada pelo Bacen que compra e 

vende moedas a um preço fixo em relação ao dólar, controlando assim a 

demanda e a oferta fazendo com que a taxa de câmbio permaneça fixa. 

Facilita negócios enquanto os agentes econômicos confiarem na 

capacidade do governo de garantir a taxa de câmbio. Na prática tem 

pouca durabilidade. As taxas precisarão ser adequadas à realidade 

constantemente; 

b) Regime de câmbio flexível ou flutuante: o Bacen permite que a taxa de 

câmbio oscile de acordo com as forças de mercado, só comprando e 

vendendo moeda por necessidade. Pode amedrontar investidores 

estrangeiros com perdas cambiais caso a política monetária não seja 

racional e contínua. No regime de câmbio flutuante, podemos ter 

flutuação limpa, onde as taxas de câmbio são determinadas nos 

mercados de câmbio livremente sem a intervenção do Bacen, ou 

flutuação suja, onde o Bacen intervém na compra e venda de moedas 

estrangeiras com o intuito de influenciar as taxas de câmbio; 

c) Regime de bandas cambiais: o Bacen estipula um limite máximo e 

mínimo na variação da taxa de câmbio, sendo que a flutuação no 

mercado de câmbio não pode sair dos limites estipulados. Assim, quanto 

maior a pressão do mercado para fora do limite máximo ou mínimo da 

banda, maior será a necessidade de intervenção do governo e da 
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utilização da política monetária, ou seja, da taxa de juros do Bacen para 

manter os fluxos líquidos de capitais necessários para acomodar a oferta 

e a demanda no interior da banda cambial. 

2.2.3 Taxas de Câmbio no Brasil: Volatilidade 

Com a estabilização da moeda brasileira em 1994, após a adoção do Plano 

Real, o Bacen administrava a taxa de câmbio e desvalorizava o dólar diariamente. 

Os ajustes na relação da economia brasileira com o resto do mundo não passavam 

pelo câmbio, mas sim pelas oscilações nas taxas de juros 1 6 . Porém, esse ambiente 

desapareceu com a adoção do regime de câmbio flutuante em 1999, sendo 

seguidamente testado ao longo dos últimos anos em função das fortes valorizações 

e desvalorizações da moeda brasileira frente ao dólar. 

A partir do Gráfico 1, podemos visualizar o comportamento do real frente ao 

dólar desde a adoção do regime de câmbio flutuante, em janeiro de 1999, 

destacando alguns pontos (GLOBAL INVEST, 2003; FOLHA ONLINE, 2004; 

GRCVISÃO, 2005): 

a) Após a grande desvalorização no início de 1999, a taxa de câmbio ficou 

livre e buscou acertar seu preço justo. Essa volatilidade causou um 

grande estrago na economia brasileira, que neste ano cresceu apenas 

0,8%; 

b) Já em 2000, o mercado de câmbio apresentou volatilidade parecida à de 

grandes moedas (euro e yen). Esta estabilidade foi importante para 

conseguirmos o crescimento de 4,4% do PIB. Neste período, o Brasil 

apresentava baixas taxas de juros, decorrente da baixa volatilidade no 

câmbio, e possuía um saldo positivo nas contratações de câmbio 

(investimento estrangeiro direto recorde), diminuindo sua necessidade de 

financiamento externo; 

1 6 As altas taxas de juros impostas pelo governo estimulavam a entrada de capital 
estrangeiro e mantinham o equilíbrio no volume de moeda em circulação, graças, basicamente, ao 
saldo deficitário da balança comercial. Num primeiro momento, a entrada de capital produzia um 
excedente de moedas em circulação, que, por sua vez, aumentava a demanda em virtude do volume 
de oferta constante. Para que essa situação não cheguasse a desequilibrar a economia, majorando 
preços e alimentando a inflação, o governo estimulava a poupança em detrimento do consumo, 
mediante elevação da taxa de juros. 



22 

GRÁFICO 1 - FECHAMENTO DIÁRIO DA TAXA DE CÂMBIO (R$/US$) - BRASIL - 04 01 1999 
30.09.2005 
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1,2000 

FONTE: Bacen 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

c) Já no final de 2000, a taxa de câmbio começou a subir sem muita 

explicação e, ao chegar a crise energética no Brasil em maio de 2001, o 

mercado achou a sua justificativa. Aliado a esse fato houve alguns 

fatores externos, como o incidente de 11 de setembro nos EUA, que 

voltou a trazer bruscas oscilações. Nesse período, a economia brasileira 

já estava sentindo o efeito da volatilidade da taxa de câmbio. O governo 

brasileiro voltou a elevar a taxa de juros e o país voltou a apresentar 

baixo crescimento; 

d) No ano de 2002, com a eleição para Presidente e com um receio em 

relação ao governo do Partido dos Trabalhadores (PT), o mercado 

financeiro chegou a especular uma possível moratória 1 7. A taxa de 

câmbio voltou a oscilar bruscamente, obrigando o governo a elevar a 

taxa de juros para conter a inflação; 

1 7 Moratória significa prorrogação do prazo concedido para pagamento de uma dívida, 
obtida em acordo entre o devedor e o credor. Nas relações comerciais internacionais, a palavra é 
usada para definir a declaração unilateral de um país de que ele não pagará sua dívida no prazo 
determinado. 
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e) Em 2003, já sob a administração do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

que deu continuidade à mesma política aplicada no governo do Ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, o mercado voltou a se acalmar, 

trazendo a cotação do dólar para o mesmo patamar de junho de 2002; 

f) Em maio de 2004, a acusação de que Waldomiro Diniz, um dos principais 

homens de confiança do Ministro da Casa Civil José Dirceu, negociava 

com bicheiros o favorecimento em concorrências, em troca de propinas e 

contribuições para campanhas eleitorais, gerou uma crise no governo do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, pressionando a taxa de câmbio e 

mantendo os investidores cautelosos; 

g) Praticamente desde julho de 2004, o real mantém sua trajetória de 

valorização. Conforme GRCVISÃO (2005, p. 01), existe algum piso para 

a cotação do Real? 

Não! Essa é a resposta mais sensata para a questão colocada acima. Na verdade, é uma 
questão que pode ser complementada por outra pergunta: até quando o real continuará se 
valorizando? Essas são questões difíceis de responder, inclusive não há hoje alguém com 
segurança técnica que arrisque respondê-las (...). A única certeza que se pode ter quanto a 
este assunto é de que os fatores determinantes para a formação da cotação do real 
apontam para manutenção do quadro atual, ao menos até o final de junho (...). Para tanto, 
basta que: o Bacen não retorne com seu programa de "recomposição de reservas" 
conforme anunciado recentemente pelo diretor de política monetária, Rodrigo Azevedo, e 
que ainda não ocorreu; que as captações externas anunciadas pelas empresas privadas 
ocorram (algo em torno de US$ 1,0 bilhão); que haja manutenção dos elevados saldos 
comerciais observados nos últimos meses ou ainda; que o Comitê de Política Monetária 
(Copom) decida novamente elevar a taxa de juros básica na reunião de junho para 20% ao 
ano, que para a GRCVISÃO, é o cenário mais provável hoje. 

Em julho de 2005, o Brasil teve como destaque à crise política. O 

surgimento de acusações e documentos envolvendo integrantes da 

cúpula do PT aumentaram as turbulências dessa crise, abalando a 

governabilidade do país e paralisando a agenda legislativa. Porém, a 

tendência de valorização do real frente ao dólar prevaleceu, 

principalmente porque a economia compensa essa bagunça política, o 

risco de queda do Presidente Luís Inácio Lula da Silva é pequeno (tem 

apoio popular) e porque, mesmo se houver queda, dificilmente haverá 

ruptura do modelo econômico atual. Mas, qualquer fato novo que envolva 

o Presidente Luís Inácio Lula da Silva ou o Ministro da Fazenda Antônio 

Palocci, poderá afetar o mercado. Incerteza é o pior cenário. 
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3 INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO RISCO 

CAMBIAL 

Conforme visto no primeiro capítulo deste trabalho, a empresa, segundo 

WILLIAMSON (1985) em sua economia dos custos de transação, não detém 

conhecimento de todos os fenômenos que podem influenciar no custo da colocação 

de seus produtos no mercado, sendo a incerteza um item principal na qual os custos 

de transação diferem. 

Como o mercado financeiro mundial vem passando por grandes turbulências 

ao longo dos anos, torna-se um campo propício para novos produtos e soluções. 

Diante da volatilidade e imprevisibilidade, ou seja, incerteza da taxa de câmbio no 

Brasil, mais e mais empresas se utilizam de instrumentos financeiros para a 

administração do risco cambial. 

O risco cambial envolve a possibilidade de perdas financeiras devido a 

variações no valor do câmbio internacional das moedas nacionais. Há três tipos de 

riscos de câmbio: 

a) O risco de conversão ou risco contábil: mede o efeito de uma variação na 

taxa de câmbio nos demonstrativos publicados de uma empresa. As 

companhias multinacionais precisam muitas vezes converter as contas 

dos demonstrativos financeiros da moeda estrangeira (do país-sede), 

para a moeda doméstica da matriz a fim de elaborar os balanços 

consolidados ou para comparar resultados financeiros; 

b) O risco de transação: mede o efeito de uma variação da taxa cambial no 

saldo das exigibilidades que existia antes das taxas de câmbio se 

alterarem, mas que foram liquidados após a mudança na taxa cambial. 

As receitas e os pagamentos denominados em moedas estrangeiras são 

considerados sujeitos ao risco de transação; 

c) O risco econômico: mede o impacto de uma conversão real do valor 

presente líquido dos fluxos de caixa futuros esperados de um projeto de 

investimento no exterior. O risco econômico é um conceito mais amplo e 

mais subjetivo de risco do que os riscos de transação e de conversão, 

porque envolve os efeitos potenciais de variações na taxa de câmbio 

sobre todas as facetas das operações de uma companhia. O risco 
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econômico é difícil de medir e pode ser mais significativo do que os 

outros, porque se relaciona com o desempenho de lucros a longo prazo. 

Os instrumentos financeiros para a administração do risco cambial têm por 

objetivo utilizar os mercados futuros de moeda para reduzir riscos dando cobertura a 

uma posição futura (dívida, financiamento, exportação) em aberto. 

Existem três classes distintas de negociadores nos mercados futuros de 

moedas: 

a) Hedgers: que incluem as corporações multinacionais, importadores, 

exportadores, banqueiros e corretoras que requerem proteção contra as 

variações adversas na taxa de câmbio; 

b) Arbitradores: que são investidores que se concentram em operações 

oportunísticas para auferir lucros ante a desequilíbrios entre dois ou mais 

mercados até que voltem ao equilíbrio; 

c) Especuladores: que negociam os futuros estritamente para auferir lucros 

comprando e vendendo contratos de futuros cambiais para obtenção de 

lucros devido a variações na taxa de câmbio. Os especuladores 

conferem liquidez ao mercado e assumem o risco do hedger. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar alguns instrumentos financeiros 

para a administração do risco cambial, como suas utilizações, vantagens e 

desvantagens de cada instrumento, ou seja, tentar mostrar quais são as alternativas 

que as empresas tem a sua disposição para se proteger da volatilidade e 

imprevisibilidade da taxa de cambio no Brasil. Como a empresa "X", que será 

apresentada no capítulo 4, possui somente dívidas vinculadas a variação cambial, 

os exemplos práticos que serão mostrados a seguir serão neste sentido, ou seja, 

com a intenção de proteger dívidas vinculadas a variação cambial. 

3.1 TERMO DE MOEDAS 

O termo de moedas consiste na compra ou venda de uma determinada 

quantidade de moeda a uma taxa predeterminada. Não há entrega física, ou seja, a 

liquidação é feita pela diferença entre a taxa a termo 1 8 contratada e a cotação de 

1 8 Quando falamos de taxa a termo, estamos falando de taxa futura. Então, termo = futuro. 
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referência adotada para o vencimento (normalmente a taxa de câmbio ptax 1 9 para o 

dólar). Dessa forma, se a cotação no vencimento for superior à taxa a termo, o 

comprador da moeda recebe o ajuste do vendedor. Caso ela seja inferior, o 

vendedor recebe o ajuste do comprador (CARTILHA BANCO SANTANDER 

BANESPA, 2004). 

3.1.1 Definições Básicas 

Como público alvo, empresas que tenham ativos ou passivos indexados a 

moedas estrangeiras e procuram proteção contra uma flutuação da cotação destas 

moedas frente ao real (CARTILHA BANCO SANTANDER BANESPA, 2004). 

Podemos citar algumas outras características dessas operações (CARTILHA 

BANCO SANTANDER BANESPA, 2004), conforme abaixo: 

a) Não há desembolso de caixa no início da operação; 

b) Sem ajustes diários, comparativamente aos contratos futuros da Bolsa de 

Mercadorias e Futuros (BM&F); 

c) Mesmo padrão do mercado internacional - Non Delivery Forward (NDF); 

d) Não há valores ou prazos mínimos para as operações; 

e) As condições são livremente pactuadas entre as partes; 

f) Além do dólar dos EUA, podem ser negociadas outras moedas, tais 

como: euro, iene japonês, libra esterlina, entre outras; 

g) Cotação de referência para o vencimento pode ser: ptax (opção 5 e 

opção 7) e feederde moedas; 

h) As operações são regulamentadas pela resolução n° 2.873 do CMN e 

registradas na Central de Custódia e Liquidação de Títulos (Cetip); 

i) As operações de termo de moeda são formalizadas mediante assinatura 

de um Contrato-Mãe, que estabelece as condições gerais da operação, e 

mediante assinatura de Nota de Negociação, a cada operação realizada, 

refletindo as condições específicas da operação contratada; 

1 9 Ptax significa a média das taxas de câmbio negociadas no dia anterior. Ex: A média das 
taxas de câmbio negociadas no dia 05/09/05 formam a taxa ptax do dia 06/09/05. P significa 
Programa, Tax significa Taxa. 
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j) Incidência de imposto na fonte à alíquota de 0,005%; 

k) Ganhos líquidos auferidos sujeitos à incidência de Imposto de Renda (IR) 

a alíquota de 15%; 

I) Necessita de limite de crédito aprovado. 

3.1.2 Em Termos Práticos 

Uma empresa que importa matéria-prima dos EUA para pagamento a prazo 

tem uma dívida em dólares. Para não correr o risco de uma alta do dólar frente ao 

real, a empresa pode contratar com um banco uma operação de termo de moedas. 

Considere que a empresa compre uma quantidade de dólares de 

1.000.000,00 (valor-base) a uma taxa de R$/US$ 2,5500 (taxa futura) para 

liquidação em 60 dias corridos, pela taxa de câmbio ptax. Abaixo os dados da 

operação: 

• Data inicial: 10/11/2005 

• Data final: 09/01/2006 

• Prazo: 60 dias corridos 

• Valor da operação (US$): 1.000.000,00 

• Taxa futura contratada (R$/US$): 2,3600 2 0 

Na data de vencimento, supondo que a taxa ptax seja: 

• Taxa ptax no vencimento (R$/US$): 2,4100 

O valor do ajuste bruto seria calculado da seguinte forma: 

Resultado final bruto da operação (R$) = Valor da operação (US$) x 
(Taxa ptax no vencimento (R$/US$) - Taxa futura contratada (R$/US$)) 

Resultado final bruto da operação = 1.000.000,00 x (2,4100 - 2,3600) 

Resultado final bruto da operação = 50.000,00 

Para o cálculo da taxa futura leva-se em conta a projeção da taxa pré (juros futuros no 
Brasil), o cupom cambial (juros médio para investimento no Brasil) e o spread (ganho) do banco. 
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Como a taxa ptax no vencimento é maior que a taxa futura contratada, a 

empresa receberá o diferencial entre essas taxas. 

Assim, levando-se em conta o resultado final bruto da operação de termo de 

moedas, a empresa pagaria a sua dívida de US$ 1.000.000,00 por uma taxa de 

câmbio de: 

Taxa de câmbio (R$/US$) = [(Valor da dívida (US$) x Taxa ptax no 
vencimento (R$/US$)) - Resultado final bruto da operação de termo de 

moeda (R$)] / Valor da dívida (US$) 

Taxa de câmbio = [(1.000.000,00 x 2,4100) - 50.000,00] / 1.000.000,00 

Taxa de câmbio = 2,3600 

A Tabela 1 e o Gráfico 2 estabelecem os valores de ajustes brutos para a 

mesma operação de termo de moedas, porém, com diferentes cenários de dólar 

para a data de vencimento. 

TABELA 1 - TERMO DE MOEDAS: VALORES DE 
AJUSTES BRUTOS PARA DIFERENTES 
CENÁRIOS DO DÓLAR - BRASIL 

TAXA PTAX NO 
VENCIMENTO (R$/US$) 

VALOR DO AJUSTE 
(R$) 

2,1600 -200.000,00 
2,2100 -150.000,00 
2,2600 -100.000,00 
2,3100 -50.000,00 
2,3600 0,00 
2,4100 50.000,00 
2,4600 100.000,00 
2,5100 150.000,00 
2,5600 200.000,00 

FONTE: O autor 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 
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GRAFICO 2 - TERMO DE MOEDAS: VALORES DE AJUSTES BRUTOS PARA DIFERENTES 
CENÁRIOS DO DÓLAR - BRASIL 
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Taxa ptax no vencimento (R$/US$) 
FONTE: O autor, conforme dados da Tabela 1 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

3.2 SWAPS 

O swap é um instrumento que permite a troca de rentabilidade entre dois 

parâmetros distintos, atualizados pelas suas respectivas taxas ou índices. A 

diferença entre as duas curvas (ajuste) é liquidada na data de vencimento da 

operação, sem que haja qualquer troca de principal (CARTILHA BANCO 

SANTANDER BANESPA, 2004). 

3.2.1 Definições Básicas 

Como público alvo, empresas que tenham ativos ou passivos atrelados a 

taxas de juros pré ou pós-fixadas, taxas de câmbio ou índices de preços, estando 

assim expostas a um resultado futuro incerto ou indesejado e, que por conta disso, 

desejem efetuar a troca desses indexadores (CARTILHA BANCO SANTANDER 

BANESPA, 2004). 

Podemos citar algumas outras características dessas operações (CARTILHA 

BANCO SANTANDER BANESPA, 2004), conforme abaixo: 
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a) Não há desembolso de caixa no início da operação, apenas ajuste na 

liquidação; 

b) Possibilidade de hedge para diversos índices vinculados a taxas de juros, 

taxas de câmbio, índices de inflação etc ; 

c) Não há valores ou prazos mínimos para as operações; 

d) As condições das operações são livremente pactuadas entre as partes; 

e) Principais indexadores das operações de swap são: pré, Certificado de 

Depósito Interbancário (CDI), dólar, euro, índice Geral de Preços de 

Mercado (IGPM), Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) etc ; 

f) As operações são regulamentadas pela resolução n° 2.873 do CMN e 

registradas na Cetip; 

g) As operações de swap são formalizadas mediante assinatura de um 

Contrato-Mãe, que estabelece as condições gerais da operação, e 

mediante assinatura de Nota de Negociação, a cada operação realizada, 

refletindo as condições específicas da operação contratada; 

h) Rendimentos auferidos (ajustes positivos) sujeitos à incidência de IR. 

Alíquotas regressivas de acordo com o prazo da operação: 22,5% em 

operações até 180 dias; 20% em operações de 181 a 360 dias; 17,5% 

em operações de 361 a 720 dias e 15% em operações acima de 720 

dias; 

i) Necessita de limite de crédito aprovado. 

3.2.2 Em Termos Práticos 

Uma empresa que importa matéria-prima dos EUA para pagamento a prazo 

tem uma dívida em dólares. Para não correr o risco de uma alta do dólar frente ao 

real, a empresa pode contratar com um banco uma operação de swap de dólar X 

taxa pré. 

Considere que a empresa compre uma quantidade de dólares de 

1.000.000,00 (valor-base) a uma taxa de R$/US$ 2,45000 (taxa futura) para 

liquidação em 60 dias corridos, pela taxa de câmbio ptax. Abaixo os dados da 

operação: 

• Empresa: ativa em variação cambial 
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• Banco: ativo em taxa pré 

• Data inicial: 10/11/2005 

• Data final: 09/01/2006 

• Prazo: 60 dias corridos 

• Valor da operação (US$): 1.000.000,00 

• Taxa futura contratada (R$/US$): 2,3600 

• Taxa ptax na data da contratação (R$/US$): 2,3000 

Na data de vencimento, supondo que a taxa ptax seja: 

• Taxa ptax no vencimento (R$/US$): 2,4100 

O valor do ajuste bruto seria calculado da seguinte forma: 

Posição da empresa 

Posição da empresa (R$) = Valor da operação (US$) x Taxa ptax no 
vencimento (R$/US$) 

Posição da empresa = 1.000.000,00 x 2,4100 

Posição da empresa = 2.410.000,00 

Posição do banco 

Posição do banco (R$) = (Taxa futura contratada (R$/US$) / Taxa ptax 
na data da contratação (R$/US$)) x (Valor da operação (US$) x Taxa 

ptax na data da contratação (R$/US$)) 

Posição do banco = (2,3600 / 2,3000) x (1.000.000,00 x 2,3000) 

Posição do banco = 2.360.000,00 

Resultado final bruto 

Resultado final bruto da operação (R$) = Posição da empresa (R$) -
Posição do banco (R$) 

Resultado final bruto da operação = 2.400.000,00 - 2.360.000,00 

Resultado final bruto da operação = 50.000,00 
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Como a taxa ptax no vencimento é maior que a taxa futura contratada, ou 

seja, como a posição da empresa é maior que a posição do banco, a empresa 

receberá o diferencial entre as duas posições. 

Assim, levando-se em conta o resultado final bruto da operação de swap, a 

empresa pagaria a sua dívida de US$ 1.000.000,00 por uma taxa de câmbio de: 

Taxa de câmbio (R$/US$) = [(Valor da dívida (US$) x Taxa ptax no 
vencimento (R$/US$)) - Resultado final bruto da operação swap (R$)] / 

Valor da dívida (US$) 

Taxa de câmbio = [(1.000.000,00 x 2,4100) - 50.000,00] /1.000.000,00 

Taxa de câmbio = 2,3600 

A Tabela 2 e o Gráfico 3 estabelecem os valores de ajustes brutos para a 

mesma operação de stvap, porém, com diferentes cenários de dólar para a data de 

vencimento. 

TABELA 2 - SWAP: VALORES DE AJUSTES BRUTOS 
PARA DIFERENTES CENÁRIOS DO 
DÓLAR - BRASIL 

TAXA PTAX NO VALOR DO AJUSTE 
VENCIMENTO (R$/US$) (R$) 

2,1600 -200.000,00 
2,2100 -150.000,00 
2,2600 -100.000,00 
2,3100 -50.000,00 
2,3600 0,00 
2,4100 50.000,00 
2,4600 100.000,00 
2,5100 150.000,00 
2,5600 200.000,00 

FONTE: O autor 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 
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GRÁFICO 3 - SWAR. VALORES DE AJUSTES BRUTOS PARA DIFERENTES CENÁRIOS DO 
DÓLAR - BRASIL 
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FONTE: O autor, conforme dados da Tabela 2 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

3.3 OPÇÕES 

A opções são instrumentos que garantem ao comprador, mediante o 

pagamento de um prêmio, um direito futuro sobre um certo ativo, mas não uma 

obrigação, e ao seu vendedor, uma obrigação futura, caso esta seja exercida pelo 

comprador da opção. As opções podem ser de compra, também conhecidas como 

call, ou de venda, conhecidas como put (CARTILHA BANCO SANTANDER 

BANESPA, 2004). 

3.3.1 Definições Básicas 

Como público alvo, empresas que visem se proteger contra a oscilação dos 

preços de mercado de um determinado ativo (taxa de câmbio e taxa de juros, entre 

outros). Por exemplo: um exportador que queira ter a opção de vender dólar a um 

determinado preço ou um importador que deseje ter a opção de comprar dólar a 

outro preço (CARTILHA BANCO SANTANDER BANESPA, 2004). 
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Podemos citar algumas outras características dessas operações (CARTILHA 

BANCO SANTANDER BANESPA, 2004), conforme abaixo: 

a) Não há valores ou prazos mínimos para as operações; 

b) As condições são livremente pactuadas entre as partes; 

c) As operações são regulamentadas pela resolução N° 2873 do CMN e 

registradas na Cetip; 

d) As operações são formalizadas mediante assinatura de um Contrato-

Mãe, que estabelece as condições gerais da operação, e mediante 

assinatura de Nota de Negociação, a cada operação realizada, refletindo 

as condições específicas da operação contratada; 

e) Incidência de imposto na fonte à alíquota de 0,005%; 

f) Ganhos líquidos auferidos sujeitos à incidência de IR a alíquota de 15%; 

g) Não necessita de limite de crédito aprovado. 

3.3.2 Em Termos Práticos 

Uma empresa que importa matéria-prima dos EUA para pagamento a prazo 

tem uma dívida em dólares. Para não correr o risco de uma alta do dólar frente ao 

real, mas ao mesmo tempo deseje se beneficiar da queda da moeda americana, a 

empresa pode contratar com um banco uma operação de opção (neste caso, uma 

compra de opção de compra - call). Abaixo os dados da operação: 

• Data inicial: 10/11/2005 

• Data final: 09/01/2006 

• Prazo: 60 dias corridos 

• Valor da operação (US$): 1.000.000,00 

• Prêmio (R$/US$ 1.000): 50 

• Valor do prêmio (R$): 

Valor do prêmio (R$) = (Valor da operação (US$) / 1.000 (US$)) x 
Prêmio (R$/US$) 

Valor do prêmio = (1.000.000,00 /1.000,00) x 50 

Valor do prêmio = 50.000,00 
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• Taxa futura contratada - strike (R$/US$): 2,3600 

Na data de vencimento, supondo que a taxa ptax seja: 

• Taxa ptax no vencimento (R$/US$): 2,4100 

O valor do ajuste bruto seria calculado da seguinte forma: 

Taxa ptax no vencimento (R$/US$) maior que a taxa futura contratada - strike 

(R$/US$) 

Ajuste bruto (R$) = (Taxa ptax no vencimento (R$/US$) - Taxa futura 
contratada (R$/US$)) x Valor da operação (US$) 

Ajuste bruto = (2,4100 - 2,3600) x 1.000.000,00 

Ajuste bruto = R$ 50.000,00 

Resultado final bruto 

Resultado final bruto da operação (R$) = Ajuste bruto (R$) - Valor do 
prêmio (R$) 

Resultado final bruto da operação = 50.000,00 - 50.000,00 

Resultado final bruto da operação = R$ 0,00 

Taxa ptax no vencimento (R$/US$) menor ou igual à taxa futura contratada - strike 

(R$/US$) 

Ajuste bruto (R$) = 0,00 

Resultado final bruto 

Resultado final bruto da operação (R$) = Ajuste bruto (R$) - Valor do 
prêmio (R$) 
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Como a taxa ptax no vencimento é maior que a taxa futura contratada, 

empresa receberá o diferencial entre essas taxas. Seu resultado final será o 

diferencial entre as duas taxas menos o prêmio pago no início da operação. 

Assim, levando-se em conta o resultado final bruto da operação de opção, a 

empresa pagaria a sua dívida de US$ 1.000.000,00 por uma taxa de câmbio de: 

Taxa de câmbio (R$/US$) = [(Valor da dívida (US$) x Taxa ptax no 
vencimento (R$/US$)) - Resultado final bruto da operação de opção 

(R$)] / Valor da dívida (US$) 

Taxa de câmbio = [(1.000.000,00 x 2,4100) - 0,00] /1.000.000,00 

Taxa de câmbio = 2,4100 

A Tabela 3 e o Gráfico 4 estabelecem os valores de ajustes brutos para a 

mesma operação de opção, porém, com diferentes cenários de dólar para a data de 

vencimento. 

TABELA 3 - OPÇÕES: VALORES DE AJUSTES BRUTOS 
PARA DIFERENTES CENÁRIOS DO DÓLAR 
- BRASIL 

TAXA PTAX NO VALOR DO AJUSTE 
VENCIMENTO (R$/US$) (R$) 

2,1600 -50.000,00 
2,2100 -50.000,00 
2,2600 -50.000,00 
2,3100 -50.000,00 
2,3600 -50.000,00 
2,4100 0,00 
2,4600 50.000,00 
2,5100 100.000,00 
2,5600 150.000,00 

FONTE: O autor 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 
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GRÁFICO 4 - OPÇÃO: VALORES DE AJUSTES BRUTOS PARA DIFERENTES CENÁRIOS DO 
DÓLAR - BRASIL 
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FONTE: O autor, conforme dados da Tabela 3 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As empresas, que em seus conjuntos de negócios, possuem exposição 

cambial, ficam expostas a volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio. Essas 

empresas possuem, portanto, desafios quanto ao mercado cambial. Estes desafios 

levam a teoria dos custos de transação, a qual coloca que as empresas não detém 

conhecimento de todos os fenômenos que podem influenciar no custo da colocação 

de seus produtos no mercado, sendo a incerteza um item principal na qual os custos 

de transação diferem (WILLIAMSON, 1985). 

Assim, a teoria dos custos de transação leva as empresas a procurarem os 

instrumentos financeiros para a administração do risco cambial, com o objetivo de 

evitar custos decorrentes da volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio. 

Desta forma, este capítulo procurou mostrar quais as alternativas, ou seja, 

quais instrumentos financeiros para a administração do risco cambial as empresas 

tem a sua disposição para se proteger das oscilações da taxa de câmbio. Para isso, 

apresentou-se alguns instrumentos financeiros, como termo de moedas, swaps e 

opções, mostrando as utilizações, vantgens e desvantagens de cada instrumento. 
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4 ANALISAR COMO A EMPRESA "X" S E UTILIZA DOS INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS PARA A ADMINISTRAÇÃO DO RISCO CAMBIAL 

Em um estudo dirigido por IHRIG 2 1 apud REZENDE JÚNIOR (2003) para o 

sistema do Federal Reserve (FED) dos EUA, tentou-se examinar a exposição das 

multinacionais americanas à taxa de câmbio. Assim, com base em dados estatísticos 

construídos, a autora conclui que a exposição da empresa (que possui direitos ou 

obrigações sujeitas à taxa de câmbio) é influenciada pela movimentação da taxa de 

câmbio, permitindo concluir que o controle e o acompanhamento da exposição 

cambial é muito importante para que a empresa não perca o controle sobre seu fluxo 

de caixa, e tenha, desta forma, seu resultado afetado negativamente. 

Segundo o estudo citado: 

Os resultados das estimativas sugerem que % de todas as empresas multinacionais não 
financeiras dos Estados Unidos tiveram uma exposição significativa à taxa de câmbio entre 
1995 e 1999. Em média, uma exposição significativa é estimada em 0,68, indicando que 
estas empresas têm queda em seus retornos mensais em média de 0,68 pontos percentuais 
quando o dólar valoriza um por cento. Isto inclui períodos onde há flutuações normais na 
taxa de câmbio e a exposição média é de 0,55, da mesma forma como nos períodos de 
crise onde a exposição média é de 2,8. Dado que a média de valorização do dólar 
específico para as multinacionais durante as crises entre 1995 e 1999 foi de 1,6 por cento, o 
declínio médio dos retornos mensais das empresas foi de 4,4 por cento, proveniente 
unicamente do impacto do movimento do dólar (IHRIG apud REZENDE JÚNIOR, 2003). 

Desta forma, o estudo realizado confirma que a taxa de câmbio interfere na 

rentabilidade de empresas que possuem exposição cambial. 

Com a velocidade e o volume das transformações que ocorrem na economia 

globalizada, os governos nacionais não podem controlar, eficazmente, taxas de 

câmbio ou proteger suas moedas. As empresas, com uma freqüência cada vez 

maior, precisão fazer escolhas econômicas sobre as quais não tem controle. Como 

resultado, a busca por instrumentos de proteção contra essas incertezas, 

conhecidos como instrumentos financeiros para a administração do risco cambial, 

vem crescendo cada vez mais. 

Nesse capitulo, tem-se como objetivo, analisar como a empresa "X" se utiliza 

dos instrumentos financeiros para a administração do risco cambial, apresentando 

2 1 IHRIG, J. Exchange-Rate Exposuse of Multinationals: Focusing on Exchange-Rate Issues. 
Board of Governors of the Federal Reserve System - International Discussion Papers, EUA, n. 
201, Agust 2001. Disponível em: <http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2001/709/ifdp709.pdf>. 
Acesso em: 02 jul. 2002. 

http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2001/709/ifdp709.pdf
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suas estratégias, instrumentos utilizados e resultados obtidos. Essa análise procura 

visualizar se as alternativas adotadas pela empresa "X" são realmente eficientes 

contra a volatilidade e imprevisibilidade das taxas de câmbio. 

4.1 OBJETIVO DA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS PARA A 

ADMINISTRAÇÃO DO RISCO CAMBIAL 

A empresa possui, no seu conjunto de negócios, obrigações vinculadas ao 

dólar, cuja tradução no fluxo de caixa e no resultado da empresa, denominados em 

reais, está sujeita às oscilações e à volatilidade da taxa de câmbio. Assim, o 

principal objetivo da utilização das operações de hedge cambial é proteger a 

empresa contras as oscilações e à volatilidade taxa de câmbio. 

4.2 ESTRATÉGIA PARA UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

PARA A ADMINISTRAÇÃO DO RISCO CAMBIAL 

A empresa estabelece diretrizes gerais para a utilização das operações de 

hedge cambial, devendo ser seguidas, de forma a proteger o seu fluxo de caixa. A 

seguir, destaca-se essas diretrizes. 

4.2.1 Estratégia de Proteção de Curto Prazo: Limites 

Adotar políticas de proteção contra riscos financeiros cambiais, por meio de 

instrumentos financeiros compatíveis com as dívidas vinculadas à variação cambial, 

que assegurem a plena cobertura de riscos cambiais equivalente à soma de, pelo 

menos: 

a) 50% (cinqüenta por cento) dos valores de endividamento (principal mais 

juros) devidos pela empresa, expostos a variação cambial, vencíveis nos 

12 (doze) meses imediatamente subseqüentes. O montante a contratar 

de hedge cambial deve ser sempre ajustado. As posições vencidas serão 

renovadas conforme vencimentos futuros, observando os critérios 

estabelecidos para a tomada de decisão na subseção 4.2.3, e buscando 

respeitar os limites aqui estabelecidos; 
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b) 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores de insumos devidos pela 

empresa, expostos a variação cambial, vencíveis nas 8 (oito) semanas 

imediatamente subseqüentes. A previsão de desembolsos com insumos 

será revisada quinzenalmente, para melhor previsibilidade em situações 

de alta volatilidade. As posições vencidas serão renovadas conforme a 

previsão de desembolsos, observando os critérios estabelecidos para a 

tomada de decisão na subseção 4.2.3, e buscando respeitar os limites 

aqui estabelecidos. 

Essa estratégia de proteção de curto prazo será submetida mensalmente à 

deliberação do Conselho de Administração ou, pontualmente, quando as condições 

de mercado justifiquem alguma mudança de critério. 

4.2.2 Estratégia de Proteção de Longo Prazo: Limites 

Definido que o horizonte de monitoramento da relação exposição cambial 

versus hedge cambial é de um ano, ou seja, dentro da estratégia de proteção de 

curto prazo. Essa estratégia de proteção de longo prazo será submetida 

mensalmente à deliberação do Conselho de Administração ou, pontualmente, 

quando as condições de mercado justifiquem alguma mudança de critério. 

4.2.3 Tomada de Decisão: Quando contratar? 

Para a tomada de decisão da contratação de hedge cambial, diariamente 

serão analisadas, pelo departamento financeiro e diretoria financeira da empresa, 

diversas informações que podem influenciar no comportamento da taxa de câmbio. 

Entre elas: 

a) Mercado externo: bolsa americana, indicadores econômicos americanos, 

entre outros. Com um cenário externo favorável, podemos ter fuga de 

divisas do Brasil; 

b) Informações advindas de agencias de risco: Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, etc. A perspectiva dessas agências pode influenciar muitos 

investidores; 
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c) Balança de pagamentos: entrada de divisas ou um superávit da balança 

pode provocar uma valorização da taxa de câmbio e; saída de divisas ou 

déficit da balança de pagamentos pode provocar uma desvalorização da 

taxa de câmbio; 

d) Projeções de bancos: reúnem muitas informações importantes; 

e) Mercado interno: bolsa de São Paulo, indicadores econômicos, entre 

outros. Com um cenário interno favorável, podemos ter entrada de 

divisas no Brasil. 

A decisão para a contratação de hedge cambial dependerá do cenário 

apontado pela análise diária dessas informações, como segue: 

a) Tendência de valorização do real frente ao dólar: não serão realizadas 

operações de hedge cambial, aguardando a queda apontada na taxa de 

câmbio; 

b) Tendência de manutenção da taxa de câmbio: se a taxa de câmbio no 

momento for considerada em um patamar bom para a empresa, serão 

realizadas operações de hedge cambial, dentro dos limites estabelecidos. 

Caso contrário, serão aguardadas novas análises; 

c) Tendência de desvalorização (não sustentável) do real frente ao dólar: 

serão realizadas operações de hedge cambial para valores cujos 

vencimentos estejam dentro do período com tendência de alta da taxa de 

câmbio, buscando respeitar os limites estabelecidos. Para vencimentos 

além desse período, serão aguardadas novas análises; 

d) Tendência de desvalorização (sustentável) do real frente ao dólar: serão 

realizadas operações de hedge cambial, buscando respeitar os limites 

estabelecidos. 

4.2.4 Tomada de Decisão: Como contratar? 

As operações de hedge cambial que a empresa desejar contratar serão 

feitas através de Instituições Financeiras - Bancos. A seleção dessas instituições 

financeiras para o relacionamento com a empresa deve ter por base as diretrizes de 

priorizar o relacionamento com instituições seguras, selecionadas dentre aquelas de 

reconhecida competência, credibilidade e rigidez financeira. Dependendo da 
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operação de proteção cambial que a empresa desejar contratar, ela necessitará ter, 

nos bancos selecionados, limite de crédito aprovado. 

Quando da contratação de hedge cambial, no mínimo quatro bancos devem 

ser cotados ao mesmo tempo, sendo fechada a operação com aquele que 

estabelecer a melhor cotação. A estratégia deverá observar ainda, principalmente 

em casos onde ocorrer empate entre dois ou mais bancos na melhor cotação, a 

melhor utilização dos limites de crédito que estas operações tomam nas instituições 

financeiras, evitando a perda de competitividade 2 2. 

4.3 A ESCOLHA DO INSTRUMENTO FINANCEIRO A SER UTILIZADO 

O mercado financeiro oferece várias alternativas de instrumentos financeiros 

para a administração do risco cambial (conforme mostrados no capítulo 3), que 

possibilitam a proteção contra futuras oscilações e conseqüentes efeitos de 

desvalorizações ou apreciações na taxa de câmbio. Com relação à utilização das 

operações de hedge cambial, atualmente a empresa se utiliza das operações de 

termo de moedas. A escolha específica dessa operação se dá pelos seguintes 

motivos: 

a) As operações de termo de moedas possuem alíquota de incidência de IR 

inferior a alíquota das operações de swap (a não ser em operações com 

prazo de vencimento acima de 720 dias, pois as alíquotas de IR são 

iguais); 

b) As operações de termo de moedas não necessitam de desembolso inicial 

de caixa, ao contrário das operações de opções, onde é necessário o 

pagamento de um prêmio, já no início da operação; 

Existe uma importância com relação a quanto de hedge deve ser contratado. O quanto 
pode ser bem visualisado em operações de hedge que envolvem contratos futuros via BM&F, onde, 
conforme ilustrado no capítulo 7 do livro Derivativos: definições, emprego e risco, pode-se calcular o 
número de contratos necessários para a realização de hedge. Como a empresa "X" não realiza 
operações de hedge que envolvem contratos futuros via BM&F, e sim operações de termo de moedas 
(ver subseção 4.3) através de bancos, sua decisão sobre quanto de hedge deve ser contratado se 
estabele sobre os critérios da subseção 4.2.1 e subseção 4.2.2, observando sempre o cenário 
apontado pela análise diária de diversas informações, conforme mostrado na subseção 4.2.3. Assim, 
o cálculo do número de contratos futuros via BM&F necessários para a realização de hedge não será 
abordado neste trabalho, ficando aberto para futuras investigações. 
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c) Em caso de ajuste positivo para a empresa, nas operações de swap, a 

empresa recebe o ajuste líquido, ou seja, já com o valor de IR 

descontado. Nas operações de termo de moedas, ela recebe o ajuste 

bruto e o valor de IR é levado para balanço. Ou seja, o valor de ajuste 

bruto entra em seu caixa 2 3 . 

A escolha de um instrumento financeiro específico para a administração do 

risco cambial não significa dizer que outros instrumentos não poderão ser utilizados. 

Outros instrumentos poderão ser utilizados mediante aprovação da Diretoria ou 

Conselho de Administração da empresa. 

4.4 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E RELATÓRIOS 

Toda e qualquer operação realizada necessita de algum mecanismo de 

acompanhamento. Assim, as operações realizadas são todas registradas em 

planilhas de controle, visando o seu controle diário e uma posição clara e 

transparente do resultado que está dando no momento. 

Diariamente, através de referências de mercado para taxas futuras, obtidas 

com algum banco que mantêm relacionamento com a empresa, as operações são 

marcadas a mercado 2 4 , mostrando o seu resultado atual. Essa posição deve ser 

apresentada diariamente a diretoria através de um relatório, conforme a Figura 2. 

Todo final de mês deve ser passada para a contabilidade uma posição 

dessas operações, devidamente marcadas a mercado. O objetivo é realizar todo 

mês a apropriação do resultado dessas operações, seja o resultado positivo ou 

negativo. 

O valor de IR da operação é levado para balanço e poderá ser abatido do valor de IR 
apurado que a empresa teria a pagar. 

A marcação a mercado é um sistema de contabilização em que se registra diariamente a 
posição da operação pela real cotação do papel no mercado. No caso das operações de hedge 
cambial, significa pegar a taxa futura projetada pelo mercado para a data de vencimento da operação 
e calcular a posição dessa operação no dia. 
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FIGURA 2 - RELATÓRIO DA POSIÇÃO DE HEDGE CAMBIAL - CURITIBA 

21/10/05 
01 .NOVEMBRO.2005 

Banco Data Vencimento Opção Valor US$ Ptax Preço Ptax L Ajuste bruto R$ Valor R$ 
"Y" 15/9/2005 1/11/2005 Compra 1.000.000,00 2,3012 2.3278 2,2637 2.301 200,00 

Sub total 1.000.000,00 | Preço Médio 2.3278 | (64.100,00) 2.301.200,00 

1.000.000,00 (64.100,00) 

08 .DEZEMBRO.2005 
Banco Data Vencimento Opção Valor US$ Ptax Preço Ptax L Ajuste bruto R$ Valor R$ 

"W" 28/9/2005 8/12/2005 Compra 500.000,00 2,2533 2,3088 2,2939 (7.450,00) 1.126.650,00 
"W" 30/9/2005 8/12/2005 Compra 500.000,00 2,2244 2,2690 2,2939 12.450,00 1.112.200,00 

Sub total 1.000.000,00 | Preço Médio 2.2889 | 5.000,00 2.238.850,00 

1.000.000,00 5.000,00 

27 .DEZEMBRO.2005 
Banco 

"Z" 
Data 

19/9/2005 
Vencimento 

27/12/2005 
Opção Valor US$ Ptax 

Compra 1.500.000,00 2,2937 
Sub total 1.500.000,00 | Preço Médio 

Preço Ptax L Ajuste bruto R$ 
2,3802 2,3097 (105.750,00) 

2,3802 | (105.750,00) 

Valor R$ 
3.440.550,00 
3.440.550,00 

1.500.000,00 (105.750,00) 

Total 3.500.000,00 (164.850,00) 

FONTE: Empresa "X" 

4.5 RESULTADOS OBTIDOS 

A empresa "X", conforme já mencionado neste trabalho, possui obrigações 

vinculadas ao dólar, cuja tradução no fluxo de caixa e no resultado da empresa, 

denominados em reais, está sujeita às oscilações e à volatilidade da taxa de câmbio. 

Para se proteger das oscilações da taxa de câmbio, ela contrata operações de 

hedge cambial, seguindo regras bem definidas para a utilização dessas operações. 

Nesta seção, procura-se mostrar, com base em operações de hedge cambial 

que a empresa realizou no ano de 2004 e 2005, através do instrumento de termo de 

moedas, qual era o cenário projetado para o futuro no momento em que cada 

operação foi contratada e quais foram os resultados dessas operações. Saliento a 

importância de mostrar o cenário projetado para o futuro para dar uma idéia do que 

estava sendo projetado para o mercado de câmbio, mas que essa informação 

constitui apenas uma parte das informações analisadas para a tomada de decisão 

da contratação de operações de hedge cambial, conforme mostrado na subseção 

4.2.3. 

Com relação a operações que venceram no mês de maio de 2004, elas 

foram, basicamente, contratadas no mês de março do mesmo ano. Na tabela 4 

temos algumas projeções futuras de dólar para maio de 2004. 
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TABELA 4 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
MAIO DE 2004 - BRASIL - 02.03.2004 / 
29.03.2004 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
02.03.2004 2,9000 
12.03.2004 3,0000 
15.03.2004 2,9790 
29.03.2004 2,9730 
29.03.2004 3,0000 

FONTE: Banco Unibanco, Banco Santander, Banco Citibank 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

2,9800. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 3,1400. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste positivo para a empresa de R$ 450.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 2,9100, 

o que justificava a contratação de operações, visto que a taxa futura projetada 

estava acima disso. 

As operações que venceram no mês de junho de 2004, foram, basicamente, 

contratadas também no mês de março do mesmo ano. Na tabela 5 temos algumas 

projeções futuras de dólar para junho de 2004. 

TABELA 5 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
JUNHO DE 2004 - BRASIL - 02.03.2004 / 
29.03.2004 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
02.03.2004 2,9000 
12.03.2004 3,0000 
29.03.2004 3,0000 

FONTE: Banco Unibanco, Banco Citibank 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

3,0000. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 3,1300. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste positivo para a empresa de R$ 150.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 2,9200, 

o que justificava a contratação de operações, visto que a taxa futura projetada 

estava acima disso. 

Já as operações que venceram no mês de agosto de 2004, foram, 

basicamente, contratadas no mês de junho do mesmo ano. Na tabela 6 temos 

algumas projeções futuras de dólar para agosto de 2004. 
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TABELA 6 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
AGOSTO DE 2004 - BRASIL - 11.06.2004 / 
21.06.2004 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
11.06.2004 3,0500 
21.06.2004 3,0500 

FONTE: Banco Unibanco, Banco Citibank 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

3,2300. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 2,9700. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste negativo para a empresa de R$ 200.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 3,1300, 

assim, a empresa, com base em alguma outra informação que justificava a 

contratação dessas operações, acreditava em uma desvalorização do real frente ao 

dólar. Porém, a taxa ptax média de vencimento ficou menor que as próprias 

projeções. 

As operações que venceram no mês de dezembro de 2004, foram, 

basicamente, contratadas no mês de agosto do mesmo ano. Na tabela 7 temos 

algumas projeções futuras de dólar para dezembro de 2004. 

TABELA 7 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
DEZEMBRO DE 2004 - BRASIL -
30.07.2004 / 02.08.2004 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
30.07.2004 3,1000 
02.08.2004 3,2000 

FONTE: Banco Unibanco, Banco Citibank 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

3,1300. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 2,7300. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste negativo para a empresa de R$ 260.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 3,0200, 

o que justificava a contratação de operações, visto que a taxa futura projetada 

estava acima disso. 

Já as operações que venceram no mês de fevereiro de 2005, foram, 

basicamente, contratadas no mês de outubro do ano anterior. Na tabela 8 temos 

uma projeção futura de dólar para fevereiro de 2005. 
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TABELA 8 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
FEVEREIRO DE 2005 - BRASIL -
06.10.2004 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
06.10.2004 3,0250 

FONTE: Banco Unibanco 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

2,9800. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 2,6000. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste negativo para a empresa de R$ 140.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 2,8400, 

o que justificava a contratação de operações, visto que a taxa futura projetada 

estava acima disso. 

Com relação às operações que venceram no mês de junho de 2005, elas 

foram, basicamente, contratadas no mês de abril e maio do mesmo ano. Na tabela 9 

temos algumas projeções futuras de dólar para junho de 2005. 

TABELA 9 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
JUNHO DE 2005 - BRASIL - 30.03.2005 / 
10.05.2005 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
30.03.2005 2,6800 
04.04.2005 2,7300 
02.05.2005 2,6800 
10.05.2005 2,6000 

FONTE: Banco Unibanco, Banco Abn, Banco Citibank 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

2,5100. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 2,4400. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste negativo para a empresa de R$ 90.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 2,4900, 

o que justificava a contratação de operações, visto que a taxa futura projetada 

estava acima disso. 

Já as operações que venceram no mês de setembro de 2005, foram, 

basicamente, contratadas no mês de julho do mesmo ano. Na tabela 10 temos 

algumas projeções futuras de dólar para setembro de 2005. 
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TABELA 10 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
SETEMBRO DE 2005 - BRASIL -
28.06.2005/30.06.2005 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
28.06.2005 2,5500 
30.06.2005 2,5500 

FONTE: Banco Unibanco, Banco Abn 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

2,4400. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 2,3000. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste negativo para a empresa de R$ 40.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 2,3900, 

o que justificava a contratação de operações, visto que a taxa futura projetada 

estava acima disso. Vale ressaltar que a taxa ptax média de vencimento ficou bem 

menor que as próprias projeções. 

As operações que venceram no mês de outubro de 2005, foram, 

basicamente, contratadas no mês de setembro do mesmo ano. Na tabela 11 temos 

algumas projeções futuras de dólar para outubro de 2005. 

TABELA 11 - PROJEÇÃO DO DÓLAR FUTURO PARA 
OUTUBRO DE 2005 - BRASIL -
02.09.2005/ 19.09.2005 

DATA DA PROJEÇÃO DÓLAR FUTURO PROJETADO 
02.09.2005 2,4000 
05.09.2005 2,5000 
19.09.2005 2,5000 

FONTE: Banco Unibanco e Banco Abn 
NOTA: Dados trabalhados pelo autor. 

Essas operações foram contratadas a uma taxa futura média de R$/US$ 

2,3500. A taxa ptax média de vencimento ficou em R$/US$ 2,2500. Assim, essas 

operações resultaram em um ajuste negativo para a empresa de R$ 20.000,00. É 

importante notar que taxa ptax média na data da contratação era de R$/US$ 2,3100, 

o que justificava a contratação de operações, visto que a taxa futura projetada 

estava acima disso. 

A empresa, na decisão da contratação de operações de hedge cambial, 

possui um bom conjunto de informações e cenários para auxiliá-la nessa decisão, 

buscando sempre a otimização dos seus recursos. 
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Mesmo conhecendo que um bom conjunto de informações e cenários não 

fornecem indicações totalmente precisas para o dólar no futuro, e que, contratando 

as operações de hedge cambial poderia estar abrindo mão de um possível ganho 

futuro, a empresa contratou as operações de hedge cambial e já definiu a taxa de 

câmbio para o pagamento de suas dívidas em dólar. 

Assim, na prática, os dados apresentados nesse capítulo mostraram a 

volatilidade e imprevisibilidade da taxa de câmbio no Brasil. A empresa, devido aos 

resultados negativos, abriu mão de um ganho futuro em troca da eliminação de uma 

possível perda. Porém, caso a empresa não tivesse contratado essas operações de 

hedge cambial, estaria vulnerável às oscilações do mercado cambial, podendo 

enfraquecer a empresa devido a uma exposição exagerada ao risco cambial. 

Poderia-se muito bem, nesse momento, profetizar o passado e dizer que a 

empresa não deveria ter realizado essas operações, mas, os fatos apresentados 

acima mostraram que a empresa tinha motivos para contratar as operações de 

hedge cambial, não só pelas projeções de dólar futuro, que fazem parte de um 

conjunto maior de informações analisadas, mas sim pela volatilidade e 

imprevisibilidade da taxa de câmbio. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo analisar de que forma a empresa "X" se 

utiliza dos instrumentos financeiros para a administração do risco cambial, 

destacando quais as estratégias adotadas, instrumentos utilizados e resultados 

obtidos. 

Para tanto, estudou-se a teoria dos custos de transação e teoria 

evolucionista da firma, chegando à conclusão que, com base na primeira teoria, 

poderia-se fazer uma análise mais refinada do caso em questão. 

Na história da economia brasileira, o mercado de câmbio, apresentado neste 

trabalho, vem sofrendo oscilações constantes. Pois bem, sendo muitas empresas 

brasileiras dependentes de financiamento externo e matéria-prima importada, as 

mesmas ficam totalmente vulneráveis às oscilações do dólar. No entanto, nem 

sempre as empresas conseguem repassar essas variações para o consumidor final, 

quer seja pela redução do poder de compra da população, quer seja pelo nível de 

competitividade da indústria e por seus produtos serem substituíveis. 

Como isso faz parte da realidade das empresas, resta a elas buscar 

instrumentos financeiros para a administração do risco cambial, cujo objetivo é 

utilizar os mercados futuros de moeda para reduzir riscos dando cobertura a uma 

posição futura (dívida, financiamento, exportação) em aberto. Para ficar mais claro 

como estes instrumentos funcionam, apresentamos alguns deles: Termo de moedas, 

Swaps e Opções. 

Com o objetivo de se proteger da volatilidade e imprevisibilidade das taxas 

de câmbio, a empresa "X" se utiliza dos instrumentos financeiros para a 

administração do risco cambial, estabelecendo diretrizes gerais e bem definidas para 

a utilização desses instrumentos, sendo seguidas, de forma a proteger o seu fluxo 

de caixa. Diretrizes essas que mostraram as operações de termo de moedas como o 

melhor instrumento a ser utilizado pela empresa. 

Mas, enfim, como a empresa poderá pagar uma dívida feita há um ano atrás 

por um determinado dólar se ela não sabe qual será o dólar futuro no dia do 

vencimento? Resta mais uma vez projetar este possível dólar. Dependendo da 

projeção (por exemplo, uma tendência de desvalorização sustentável do real frente 
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ao dólar), ela poderá buscar uma proteção para quando isso acontecer. É aí que 

entram as operações de hedge cambial como um instrumento de proteção. 

Com base nos resultados obtidos pela empresa "X" em suas operações de 

hedge cambial contratadas, concluímos que, na prática, a empresa, devido aos 

resultados negativos, abriu mão de um ganho futuro em troca da eliminação de uma 

possível perda. Porém, caso a empresa não tivesse contratado essas operações de 

hedge cambial, estaria vulnerável às oscilações do mercado cambial, podendo 

enfraquecer a empresa devido a uma exposição exagerada ao risco cambial. 

Assim, ao que tudo indica, a empresa pode optar por não fazer operações 

de hedge cambial, ficando exposta à variação cambial ou, realizar essa operações, 

abrindo mão, quem sabe, de um ganho futuro, mas ficando totalmente protegida 

contra a variação cambial. 
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