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Resumo
A mensuração contabilística do sector segurador é uma das situações em que o

custo histórico não fornece a resposta mais adequada às solicitações dos utentes das
demonstrações financeiras. Como forma de superar essas deficiências tem sido apresentada
como solução a utilização do critério do justo valor. Neste trabalho, com o objectivo de
analisar a pertinência da utilização do justo valor, nas contas das empresas seguradoras, este
conceito é abordado fazendo um enquadramento da sua utilidade face à abordagem que a
contabilidade tradicional faz deste sector. É discutida a pertinência da classificação dos
contratos de seguros como instrumentos financeiros. Analisa-se a utilização do conceito de
justo valor no âmbito da UE, em virtude de grande parte das criticas à sua aplicabilidade
emanarem de organismos normalizadores pertencentes a estes países. Por fim, é
apresentada uma apreciação do grau de aplicabilidade do critério do justo valor nas contas
das empresas seguradoras portuguesas.
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1. - Introdução

As últimas décadas do século XX constituíram um dos mais importantes marcos para o

desenvolvimento do sector segurador, no panorama mundial. Com efeito, nos últimos anos

este sector esteve sujeito a significativas mutações, que em muito o alteraram. Esta

expansão do mercado segurador está intimamente relacionada com a dinâmica, claramente

expansionista, da economia mundial.

Toda esta dinâmica cria novas necessidades de informação financeira, uma vez que o

número de utentes interessados nas demonstrações financeiras daquelas empresas é agora

muito superior. De entre os interesses de informação financeira desses utentes é possível

encontrar interesses de informação comuns, mas é também possível detectar interesses

distintos e até, por vezes, antagónicos. Por este motivo, são múltiplas as pressões

internacionais exercidas no sentido de harmonizar a comparabilidade das demonstrações

financeiras elaboradas pelas empresas que detêm negócios em mais do que um país. O

sector segurador não constitui uma excepção e, por via da cada vez maior importância das

empresas do sector e da sua internacionalização, são cada vez maiores as solicitações feitas

à  informação financeira produzida por aquelas entidades. Todavia, esta informação têm-se

mostrado muito heterogénea, em virtude das práticas contabilísticas destas empresas serem

muito diversas, pelo que sempre que surge a necessidade de efectuar comparações entre

demonstrações financeiras oriundas de países distintos essa tarefa revela-se muito

complicada.

É neste contexto que surge um documento de trabalho produzido pela Comissão para o

sector segurador do International Accounting Standards Committee (IASC), que se propõe

em identificar os problemas contabilísticos mais importantes que afectam o sector

segurador. Este documento visa contribuir para que a informação divulgada pelas entidades

do sector segurador possa ser utilizada para comparar a posição financeira e a avaliação do

desempenho económico em diferentes países, bem como, seja uma informação que permita

a sua comparabilidade com a informação divulgada por outras empresas que foram alvo de

transacçoes similares, ainda que não pertençam ao sector segurador.

2. O sector segurador

Quando se efectuam análises comparativas internacionais, as práticas contabilísticas do

sector segurador são muito distintas. Como refere Warren Mcgregor, presidente do Steering

Commitee para o sector segurador, isto torna muito difícil o trabalho dos utentes das



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 3 / 17 -

demonstrações financeiras de modo a comparar as diferentes contas preparadas pelas

seguradoras dos distintos países.

Para aquele responsável, o Steering Committee assume como principal objectivo a

necessidade das empresas seguradoras fornecerem informação relevante e fiável, que

permita aos utentes das contas utilizá-las para a tomada de decisões económicas. A

informação divulgada pelas entidades seguradoras, deve permitir aos utilizadores dessa

informação a comparação da posição financeira (balanço) e a avaliação do desempenho

(demonstração dos resultados) das empresas seguradoras, nos diferentes países. Para atingir

aquele objectivo a informação produzida deve ser comparável com a informação divulgada

relativa a transacções similares, em empresas que não pertencem ao sector segurador.

Em face deste cenário o IASC elaborou um trabalho que tem de entre os seus objectivos o

de identificar as matérias contabilísticas mais importantes para das empresas seguradoras e

avaliar as vantagens e desvantagens das diferentes opções contabilísticas que são expostas.

Deste modo, aquele prestigiado organismo contabilístico, de dimensão mundial, dá o

primeiro passo para a normalização desta temática no âmbito internacional.

2.1. Normalização do IASC

O IASC é um organismo privado de normalização, criado em Londres, em 29 de Junho de

1973. O seu principal objectivo é a obtenção da uniformização dos princípios

contabilísticos mundialmente usados no relato financeiro.

Actualmente1, fazem parte do IASC 153 organizações profissionais de contabilidade,

representando 112 países membros. De entre os seus objectivos podemos destacar a

formulação e publicação de normas contabilísticas de interesse público, a serem respeitadas

na elaboração das demonstrações financeiras, e promoção da sua aceitação a nível mundial.

Este organismo visa ainda trabalhar de modo a promover a implementação e harmonização

dos regulamentos, normas contabilísticas e procedimentos relativos à apresentação das

demonstrações financeiras.

O documento de trabalho do IASC produzido pelo Steering Committee, tinha como

objectivo ser analisado e comentado até 31 de Maio de 2000. Este documento, com as

alterações entendidas como adequadas, irá dar origem à “Draft Statement of Principles”

(DSOP), que servirá de base à preparação da proposta de norma relativa às temáticas do

sector segurador.
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3. O justo valor

No foro contabilístico, um dos principais problemas surgidos nos últimos anos é o relativo

ao modo como podem ser mensuradas as obrigações relativas aos seguros. Muitos dos

organismos de normalização de diversos países e organismos internacionais, como o IASC,

têm sido confrontados com os problemas que surgem quando se elabora a informação

financeira com base nas transacções realizadas ao custo histórico, a denominada

contabilidade em sistema “transaction-based” ou “historical cost“. Estes problemas

agudizaram-se nos últimos anos, em grande parte com o grande desenvolvimento dos

mercados financeiros. Deste modo, todos aqueles que estão envolvidos com o relato

financeiro como os preparadores, os auditores ou utilizadores exigem cada vez mais a

utilização de um sistema baseado no justo valor, que forneça uma melhor informação

financeira, pelo menos no que respeita aos activos e passivos financeiros.

A determinação do justo valor dos activos e passivos das seguradoras, de uma forma fiável,

objectiva e verificável assume-se como um tema controverso, quer do ponto de vista

conceptual quer do ponto de vista prático. Desde logo, não existem mercados onde estes

activos e passivos sejam transaccionáveis, nem representam valores com uma natureza

líquida. Assim, torna-se necessário delimitar com rigor as formas de mensuração do justo

valor dos contratos de seguros, bem como, as situações em que esse modo de mensuração

poderá ser aplicado.

3.1. Da contabilidade tradicional à contabilidade ao justo valor

A contabilidade, na sua qualidade de ciência, obedece a uma estrutura conceptual que, de

acordo com o IASC, visa “estabelecer os conceitos que devem estar subjacentes à

preparação e apresentação das demonstrações financeiras para os utentes externos”. Um

dos mais importantes princípios, tradicionalmente, subjacentes à elaboração dessas contas é

o princípio do custo histórico. Para alguns países era impensável o desrespeito por essa

norma, sob pena da informação financeira produzida ser considerada errónea (caso da

Alemanha, por exemplo). Mas, as actuais solicitações de informação financeira criaram

novas necessidades, com a contabilidade a ter que apresentar novas respostas que lhe

                                                                                                                                                   
1 De acordo com os elementos obtidos na página “IASC Member Bodies” [Online]
available at: http://www.iasc.org.uk/frame/cen1_11.htm, 2001-01-24.
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permitam responder às questões actualmente formuladas pelos utentes das demonstrações

financeiras2.

A grande dinâmica dos mercados financeiros, de dimensão mundial, tem sido um dos

principais motores do desenvolvimento contabilístico processado durante os últimos anos.

Relacionada com este desenvolvimento está a necessidade da contabilidade fornecer novas

soluções para o reconhecimento e mensuração contabilística dos instrumentos financeiros,

que a contabilidade tradicional reflecte de modo incorrecto ou, simplesmente, não reflecte.

A tendência que se tem vindo a manifestar nos últimos anos, entende que a  forma mais

adequada de reflectir o valor dos activos e passivos, pelo menos os de natureza financeira, é

o critério valorimétrico do justo valor. Com o IASC a definir o justo valor como a quantia

pela qual um activo poderia ser trocado, entre um comprador conhecedor e interessado e

um vendedor nas mesmas condições, numa transacção ao seu alcance.

Esta solução de contabilização ao justo valor, surge como forma de apresentar uma

proposta que corrija as deficiências apresentadas ao modelo contabilístico tradicional. Para

a Comissão para os assuntos dos instrumentos financeiros do IASC, de entre os maiores

problemas das práticas da contabilidade tradicional / corrente (current accounting),

destacam-se os factos seguintes:

•  É prática comum o não reconhecimento contabilístico dos instrumentos financeiros.

Isto resulta do facto de certos instrumentos financeiros terem um custo inicial nulo, pelo

que a utilização do princípio do custo histórico levava a que não pudesse ser efectuado um

reconhecimento contabilístico (é por exemplo o caso dos contratos sobre futuros

financeiros). Pelo motivo do seu custo inicial ser nulo, se não for reconhecido ao seu justo

valor, o instrumento torna-se um derivado invisível, o qual, em função do movimento do

preço do instrumento financeiro, pode ascender a valores substanciais e representar uma

posição de risco para a empresa.

•  Por outro lado, as empresas sentem cada vez maiores necessidades de gerir o seu risco

financeiro, ao qual estão cada vez mais expostas por via das mudanças de preço resultantes

de cenários cada vez mais competitivos. Os valores constantes do relato financeiro

evidenciam um desfasamento significativo face aos valores requeridos pelos investidores

que pretendem avaliar o desempenho da empresa, bem como as suas condições de liquidez

e o seu grau de exposição ao risco financeiro.

                                                          
2 O capital intelectual é um dos melhores exemplos das novas problemáticas que afectam a
contabilidade. A disparidade, apresentada por determinadas empresas, entre o seu valor contabilístico
e o seu valor de mercado assumiu tais proporções que se tem estudado as possibilidades da
contabilidade reflectir os novos valores, os quais a contabilidade tradicional tem grandes dificuldades
em reflectir.
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•  No panorama internacional o tratamento desta problemática tem-se mostrado muito

heterogéneo. Muitos dos países possuem normas que preconizam como mensuração apenas

a utilização do custo histórico. Outros países preconizam a mensuração através da aplicação

do justo valor ou a aplicação de métodos que conjugam as duas formas de mensuração. Em

face disto, nas distintas demonstrações financeiras não é possível distinguir aquelas onde

foi aplicado o método tradicional do custo e aquelas onde se utiliza o justo valor.

•  Diversos procedimentos têm-se mostrado erróneos ao tentar conciliar as diversas

práticas de reconhecimento e mensuração. Estes problemas têm conduzido à necessidade de

proceder a diversos ajustamentos de contabilidade de cobertura, de forma a balancear o

momento de reconhecimento do resultado de perdas e ganhos nos instrumentos de

cobertura com as perdas e ganhos verificados nas respectivas posições cobertas.

O reconhecimento e mensuração dos instrumentos financeiros, de harmonia com o sistema

contabilístico tradicional padece, assim, de muitas criticas. Sendo as empresas seguradoras

um dos principais utilizadores dos instrumentos financeiros, quer na óptica de compradoras,

quer na óptica de vendedoras, esta problemática adquire uma significativa relevância para

aquelas empresas.

Com a publicação, em 1998, da norma IAS 39, relativa ao reconhecimento e mensuração

dos instrumentos financeiros, houve uma mudança no sentido de aceitar o justo valor como

critério valorimétrico aplicável aos instrumentos financeiros. Contudo, são ainda diversas

as questões que rodeiam esta problemática, as quais estiveram na origem da criação de um

“Joint Working Group” para os instrumentos financeiros, que visa discutir os aspectos

problemáticos desta classificação.

3.2. Contratos de seguros - instrumentos financeiros?

Tradicionalmente, os instrumentos financeiros eram reconhecidos com base no custo

corrente, todavia esta opção sempre foi alvo de diversas criticas, tendo-se nos últimos anos

procurado soluções alternativas que forneçam um modo de avaliação mais correcto. São

vários os argumentos que podem ser utilizados no sentido de classificar os contratos de

seguros como enquadráveis na categoria de instrumentos financeiros, ou contrariar essa

visão. De entre os argumentos favoráveis àquela classificação, a Comissão do IASC para os

instrumentos financeiros, salienta que:

•  Estes itens incluem a obrigação de uma empresa providenciar benefícios aos seus

empregados, os actuais e os do passado, em que as obrigações e os recebimentos de

resseguro da empresa seguradora tem origem em contratos de seguros assumidos e
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obrigações em fazer pagamentos futuros aos membros do planos de pensões. O contrato de

seguros é definido como sendo “um contrato que expõe o segurador a riscos de perdas

identificados que decorrem de acontecimentos ou circunstâncias ocorridas ou descobertas

durante um período de tempo específico, como é o caso de morte (se se tratar de uma

anuidade ou de anuidades para sobrevivência), de doença, invalidez, danos em propriedades

e interrupções de um negócio”.

•  São considerados instrumentos financeiros porque são direitos ou obrigações

contratuais, que se irão traduzir em fluxos de caixa ou em outros instrumentos financeiros.

De salientar que a IAS 32 exclui do seu âmbito de aplicação as obrigações resultantes de

planos de pensões e as obrigações inerentes aos contratos de seguros. Todavia, esta norma

recomenda que tais obrigações, nas empresas seguradoras, devem ser objecto de um

tratamento adequado quanto ao modo de apresentação e divulgação das obrigações relativas

aos contratos de seguros.

•  Estes elementos suscitam problemas de estimação muito concretos, para além de que

estão expostos ao risco estimação incorrecta (“mis-estimation risk”). Uma das principais

causas apontadas para a existência deste tipo de risco tem que ver com as metodologias de

cálculo actuarial que, para a referida comissão, foram desenvolvidas para a realização

dessas estimativas, as quais não são consistentes com a estrutura conceptual e os princípios

de mensuração contabilísticos.

•  A comissão do IASC para os instrumentos financeiros conclui que, por um lado, o

objectivo deve ser reconhecer e mensurar todos os instrumentos financeiros de acordo com

os princípios definidos por aquela comissão, sendo que aqueles princípios são relevantes

para as obrigações de contratos de seguros. Todavia, também reconhece que aquela missão,

de reconhecer e mensurar este tipo de instrumentos financeiros, está fora do âmbito de

aplicação inicialmente definido para aquele projecto.

No entanto, são diversos os argumentos expostos para contrariar a classificação deste tipo

de contratos como instrumentos financeiros:

•  O risco inerente aos contratos de seguros é mais parecido com o risco dos contratos de

longa duração, quer de serviços quer de produção, do que o risco dos instrumentos

financeiros. Os seguradores, normalmente, recebem prémios do segurado de modo a prover

o risco de cobertura ao segurado e diversificar os riscos. O serviço prestado pela seguradora

não decorre num momento específico de tempo, mas sim ao longo de um determinado

período. Deste modo, quer a quantia quer a data futura em que sairão os “cash flows”

futuros do contrato são incertos, o que deixa a seguradora exposta a um risco de dívidas

futuras, que pode ser mais elevado do que o inicialmente esperado.
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•  Alguns autores partilham a visão de que a entidade seguradora fornece um serviço

contínuo, que vigora durante a vida dos contratos de seguros, ou seja, uma protecção

específica contra um determinado tipo de perda. Nesta óptica, alguns dos elementos dos

contratos de seguros não podem ser classificados como característicos de instrumentos

financeiros.

•  O contrato de seguros é visto como um contrato de serviços, mais do que como um

instrumento financeiro, pelo que a contabilização desse contrato deve passar pelo

reconhecimento no resultado de um serviço fornecido, com os inerentes ajustamentos nos

activos e passivos.

•  Diversas opiniões consideram ser relevante que, apesar dos contratos de seguros

apresentarem muitos atributos de cariz financeiro, incluem também um conjunto de

serviços prestados que apresentam uma natureza não financeira.

•  Por fim, outro dos factores tomados em consideração é o tipo de risco envolvido. Pelo

facto dos níveis de risco dos contratos de seguros serem distintos dos níveis de risco dos

instrumentos financeiros, os contratos de seguros não deveriam ser classificados como

instrumentos financeiros, de acordo com algumas opiniões. Todavia, é reconhecido que

essa perspectiva não vai alterar a natureza financeira fundamental dos contratos de seguros.

Em jeito de conclusão final, a Comissão para os Seguros concluiu que os contratos de

seguros devem ser considerados como instrumentos financeiros, ainda que agreguem

atributos com características não financeiras. Pelo que, qualquer alternativa à classificação

como instrumentos financeiros, irá produzir diferenças contabilísticas entre os contratos de

seguros e outros instrumentos económicos similares. Esta comissão reconhece ainda que,

pelo facto de considerar os contratos de seguros como instrumentos financeiros, vão ser

tiradas conclusões distintas daquelas que se teriam inferido se os tivéssemos analisado

numa óptica de contratos de serviço.

4. A aceitação do justo valor na União Europeia (EU)

A UE faz parte integrante duma das áreas do mercado mundial com maior dinamismo

económico. Em resultado da crescente dinâmica dos mercados financeiros, são cada vez

maiores as exigências que se colocam ao funcionamento destes mercados. Uma das

principais exigências tem que ver com um conjunto de novas realidades que carecem de um

relato e divulgação contabilísticos adequados, de modo a permitir a tomada de decisões.

Uma das últimas normas aprovadas pelo IASC, a IAS 39, relativa aos instrumentos

financeiros entra em conflito com as orientações preconizadas pelas directivas da UE, ao
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contemplar o justo valor como um dos critérios valorimétricos susceptíveis de serem

utilizados, quando as directivas apenas preconizam a utilização do custo histórico. Foi neste

âmbito que a UE constituiu um grupo de trabalho que tem por missão resolver os conflitos

entre as orientações das normas do IASC e as preconizadas pelas directivas da UE. Pelo

que, sendo o justo valor um dos assuntos mais problemáticos, tem sido intenso o debate em

torno da sua aplicabilidade ou não.

A proposta da Comissão Europeia considera importante que seja permitida a utilização do

justo valor, mas não encontra condições para o impor. Deste modo, vai permitir que os

Estados-Membros adoptem uma determinada posição. Esta pode ser definida permitindo

(com carácter opcional) ou exigindo que todas ou apenas determinadas categorias de

empresas, adoptem a contabilidade pelo justo valor. De salientar ainda que, para aplicação

daquele critério valorimétrico não são definidas quaisquer regras. A Comissão deixa ao

arbítrio de cada um dos Estados-Membros a interpretação do conceito de justo valor bem

como as regras tendentes à sua adopção, uma vez que não são indicados nenhuns requisitos

de aplicação. As regras que se encontram definidas são de âmbito muito geral, mantendo o

custo histórico como critério valorimétrico de base, somente especificando os elementos

patrimoniais que não podem ser avaliados ao justo valor.

Quanto aos instrumentos derivados, a regra geral será a sua valorização pelo justo valor,

contudo, dada a flexibilidade das alterações em vista, podem ser outros critérios

valorimétricos para o reconhecimento contabilístico destes instrumentos, tendo no entanto

que divulgar o seu justo valor.

O trabalho da Comissão apresenta como tratamento para as variações no justo valor, que

estas sejam incluídas na conta de ganhos e perdas (demonstração dos resultados) ou,

directamente, nos capitais próprios, numa reserva específica para os justos valores. Estas

opções podem ser autorizadas ou exigidas pelos Estados – Membros, que poderão também

estabelecer regras relativamente à utilização da reserva específica correspondente àqueles

justos valores.

Nas situações em que uma sociedade evidencie uma imobilização financeira por um

montante superior ao seu justo valor, o documento de trabalho da Comissão vem exigir que

sejam divulgadas as motivações subjacentes à não redução do valor contabilístico,

incluindo a natureza dos elementos que levem a pressupor que o valor contabilístico será

recuperado.

A Comissão preconiza que, sempre que uma empresa utilize instrumentos financeiros

derivados, independentemente de ter recorrido ou não, à aplicação do critério valorimétrico

do justo valor, sejam fornecidas no relatório de gestão informações quanto aos objectivos e
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às estratégias de gestão de risco financeiro da empresa, no que se refere à sua utilização, e à

exposição da empresa ao risco de preço, risco de crédito, risco de liquidez, risco de

contraparte, risco de tesouraria e todos os outros riscos associados à evolução futura dos

instrumentos financeiros utilizados. Estes elementos de informação são essenciais para os

utentes da informação financeira, visto que os instrumentos financeiros derivados

possibilitam uma enorme alavancagem na sua utilização. Tanto os ganhos como as perdas

dos activos subjacentes podem ser ampliados, o que implica que os riscos que lhe estão

associados sejam igualmente ampliados.

As soluções preconizadas pela UE uma vez mais denotam a sua incapacidade de

normalização. Perante a dificuldade de definir uma solução de consenso, a ser aplicada em

todos os Estados-membros, optou-se por uma autorização segundo a qual os distintos

Estados podem exigir ou apenas autorizar a aplicação do critério valorimétrico do justo

valor. Deste modo, a tão desejada comparabilidade das demonstrações financeiras fica

seriamente comprometida, impossibilitando o fornecimento de uma informação financeira

que permita uma adequada tomada de decisões ao utentes dessa informação.

Apesar das exigências de divulgação preconizadas pelo documento de trabalho da

Comissão, mais uma vez a solução Europeia para alcançar a comparabilidade foi o anexo,

que assim, continua a funcionar como um instrumento de recurso, que surge quando todas

as outras vias de solução possíveis se esgotaram. Neste caso, o grau de comparabilidade

obtido pelos utilizadores das demonstrações financeiras é significativamente menor ao

obtido se a informação tivesse sido reconhecida nas restantes demonstrações.

5. O justo valor nas demonstrações financeiras das empresas seguradoras portuguesas

O Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES) português, foi publicado no Diário

da República n.º 127/94, de 1 de Junho de 1994. Este documento resulta, em grande

medida, da transposição para o direito interno português da Directiva n.º 91/674/CEE,

relativa às contas anuais e às contas consolidadas das empresas de seguros, aprovada em 19

de Dezembro de 1991 pelo Conselho das Comunidades Europeias.

De acordo com o normativo para o sector segurador, as demonstrações financeiras devem

dar uma imagem verdadeira e apropriada do património, da situação financeira, assim como

dos resultados das operações da empresa. Essas contas, devem ser estabelecidas com

clareza e fornecer informação compreensível a quem a deseje analisar e avaliar (Ponto 3.2.1

do PCES).
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Assim, podemos verificar que os objectivos apresentados estão em consonância com os

definidos pelo Plano Oficial de Contabilidade (POC), aplicável à generalidade das

sociedades. Para o POC, as demonstrações financeiras visam fornecer uma imagem

verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados das operações. Contudo, à

data da publicação do PCES, já tinha sido publicada em Portugal uma directriz

contabilística sobre a demonstração dos fluxos de caixa (Directriz Contabilística n.º 14),

que tem como objectivo informar os utentes das demonstrações financeiras sobre as

alterações da posição financeira, à semelhança do que preconizam as principais normas

contabilísticas internacionais. Apesar desta demonstração financeira se encontrar já

publicada, foi omitida do plano de contas para as empresas seguradoras.

À semelhança do POC, a qualidade essencial da informação proporcionada pelas

demonstrações financeiras é a de que seja compreensível aos utentes (compreensibilidade).

A utilidade desta informação é determinada por três características que são a relevância,

fiabilidade e comparabilidade.

A relevância é definida como a qualidade que a informação tem de influenciar as decisões

dos seus utentes, ao ajudá-los a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros ou a

confirmar ou corrigir as suas avaliações. De realçar que esta característica está intimamente

relacionada com o conceito de materialidade, que apesar de não ser considerado uma

característica qualitativa da informação financeira, vai determinar o grau de relevância de

determinada informação. Deste modo, a informação é de relevância material se a sua

omissão ou erro forem susceptíveis de influenciarem as decisões tomadas pelos utilizadores

com base nessa informação financeira.

A fiabilidade é a qualidade que a informação tem de estar liberta de erros materiais e de

juízos prévios, ao mostrar apropriadamente o que tem por finalidade apresentar ou se espera

que razoavelmente represente, podendo, por conseguinte, dela depender os utentes. Para tal

é necessário que as operações e os acontecimentos sejam apresentados de acordo com a sua

substância e realidade económica e não meramente com a sua forma legal, e para que seja

fiável deve também e sobretudo ser neutra, ou seja, estar ausente de preconceitos.

A informação financeira produzida, ao divulgar e quantificar os efeitos financeiros de

operações e de outros acontecimentos, deve registá-los de forma consistente ao longo da

vida da empresa, de modo a que possam ser identificadas as suas tendências na posição

financeira e no resultado das operações. Contudo, a comparabilidade não têm em vista

apenas a óptica evolutiva da empresa, esta característica qualitativa têm também uma

vertente de comparação com as restantes empresas, nomeadamente do mesmo sector, que

permitam aos utentes das demonstrações financeiras, classificarem o posicionamento da
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empresa no âmbito do seu sector e compararem a sua evolução com a tendência denotada

pelo sector.

5.1. Princípios contabilísticos no PCES

Para que os objectivos definidos para as empresas do sector segurador sejam alcançados, o

PCES preconiza que sejam seguidos os seguintes princípios gerais:

(a) Da continuidade - presume-se que a empresa de seguros opera continuamente, não

tendo intenção nem necessidade de entrar em liquidação ou de reduzir

significativamente a sua actividade.

(b) Da consistência - os critérios contabilísticos não podem ser modificados de um

exercício para o outro. Ocorrendo qualquer derrogação a este princípio, com efeitos

materialmente relevantes, esta deve ser referida e devidamente justificada no anexo.

(c) Da especialização (do acréscimo) - os proveitos e os custos são reconhecidos quando

obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo

incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitam.

(d) Do custo histórico - os registos contabilísticos devem basear-se, sob reserva do

disposto relativamente aos investimentos, em custos de aquisição ou de produção, quer

a custos nominais quer a escudos constantes.

(e) Da prudência - as contas devem integrar níveis de precaução exigidos por estimativas

realizadas em condições de incerteza, não permitindo, contudo, a criação de reservas

ocultas ou de provisões excessivas ou a deliberada quantificação dos activos e

proveitos por defeito ou de passivos e custos por excesso.

(f) Da substância sobre a forma - as operações devem ser contabilizadas atendendo à sua

substância e à realidade financeira e não apenas à sua forma legal.

(g) Da materialidade - as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os elementos

que sejam relevantes e que possam afectar avaliações ou decisões de terceiros.

Estes princípios juntamente com as normas e políticas contabilísticas, e respeitando as

características qualitativas, produzem demonstrações financeiras geralmente descritas como

apresentando uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e do resultado das

operações da empresa.
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5.2. Os critérios valorimétricos e o justo valor

Para prossecução dos objectivos definidos para a elaboração das demonstrações financeiras,

terá que ser aplicado o princípio do custo histórico. Contudo, ao ser enunciado o princípio,

este faz uma ressalva face ao “disposto relativamente aos investimentos”. Com efeito, no

capítulo 10 do PCES, relativo aos critérios de valorimetria, preconiza-se que “os

investimentos são avaliados com base na aplicação do princípio do valor actual”, apesar de

existir uma excepção para a valorimetria dos títulos de rendimento fixo.

Entende-se como valor actual, o valor de mercado apurado à data da avaliação, no caso de

investimentos em terrenos e edifícios. Para os restantes tipos investimentos, entende-se o

valor actual como o valor de mercado, isto é, o valor de cotação dos títulos cotados em

bolsa oficial de valores mobiliários. Assim, apenas os títulos de rendimento fixo podem, em

alternativa ao critério anteriormente estabelecido, ser avaliados pelo seu valor de aquisição,

ajustado de forma escalonada e de modo uniforme até ao momento de reembolso desses

títulos, com base no respectivo valor de reembolso.

No que respeita aos instrumentos financeiros, no PCES existe uma completa omissão da

sua existência ou de qual o tratamento contabilístico adequado às suas características. Esta

posição é justificada pelo facto de se tratar de uma norma, cuja publicação em Portugal

remonta ao ano de 1994.

Mesmo o tratamento contabilístico destes produtos para as sociedades que se inserem no

âmbito do Plano Oficial de Contabilidade português, só foi normalizado em 1996, com a

publicação da Directriz Contabilística n.º 17 com a designação de “Futuros e Opções –

Contratos de Futuro”, que apenas aborda alguns dos aspectos desta problemática. Esta

norma portuguesa baseou-se nas orientações do IASC constantes da IAS 32, relativa à

apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros e teve ainda em consideração as

orientações já vinculadas na proposta de norma ED 48, também sobre instrumentos

financeiros – mensuração e reconhecimento.

Na norma portuguesa, DC 17, o tratamento contabilístico depende da classificação das

operações como sendo de cobertura ou de especulação. Nas operações de especulação, os

recebimentos ou pagamentos resultantes dos ajustes diários são imediatamente

reconhecidos, como ganhos ou perdas de natureza financeira. Nas operações de cobertura

assume-se que a finalidade da contabilização de um instrumento financeiro derivado como

de cobertura é a de balancear o reconhecimento tempestivo nos resultados das alterações no

justo valor desse instrumento financeiro derivado com o reconhecimento de alterações

iguais mas opostas no justo valor da posição coberta.
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O princípio do balanceamento tem particular relevância para a cobertura, ou seja, a redução

ou eliminação de riscos por meio da entrada em transacções que compensem esses riscos, o

que significa que o tratamento contabilístico do instrumento de cobertura deve ser o espelho

do tratamento da posição que esteja a ser coberta. Por conseguinte, um ganho ou uma perda

proveniente de uma alteração no justo valor de um instrumento financeiro contabilizado

como de cobertura, só tem que ser reconhecido nos resultados quando for reconhecida a

correspondente perda ou ganho proveniente de uma alteração no justo valor da posição

coberta. Sendo a posição coberta contabilizada pelo custo, qualquer ganho ou perda no

instrumento financeiro de cobertura é diferido e só é reconhecido, como resultado, quando

o for a correspondente alteração no justo valor da posição coberta (por exemplo, através da

venda). Nas operações de cobertura deve atender-se ao modo de contabilização de

cobertura adoptado e ao tipo de risco a cobrir.

O princípio do balanceamento, atrás indicado, e a adopção do custo histórico para a

valorimetria da posição coberta implicam que o modelo de contabilização de cobertura

adoptado seja o diferido (“deferral hedge accounting”).

Concluímos assim que o normativo contabilístico português (DC 17), malgrado datar de

1996, faz já referência à utilização do critério valorimétrico do justo valor, acompanhando

as orientações da ED 48 do IASC, ainda que este critério apenas seja utilizado no âmbito da

aplicação do modelo de contabilização de cobertura diferido.

No caso das empresas seguradoras, as normas portuguesas são omissas perante esta

problemática. Contudo o PCES apenas toma “em consideração as particularidades

sectoriais das empresas de seguros”, regulando as derrogações ao disposto nas 4.ª e 7.ª

Directiva da, actual, UE. Podemos assim concluir que o reconhecimento e mensuração dos

instrumentos financeiros das empresas seguradoras recaem sobre o âmbito das restantes

normas contabilísticas. Pelo que as orientações que devem servir de base às empresas

seguradoras devem ser as emanadas pela Comissão de Normalização Contabilística

(CNC)3. Assim, as empresas portuguesas de seguros deverão aplicar os procedimentos

preconizados na DC 17, para contabilização dos instrumentos financeiros.

Por outro lado, a participação da CNC, no grupo de trabalho da UE que tem tentado

resolver os conflitos entre as orientações provenientes do IASC e as constantes nas

directivas contabilísticas da UE garante que as normas contabilísticas portuguesas têm

tentado acompanhar o processo de normalização contabilísta internacional, desenvolvido

pelo IASC. Deste modo, malgrado o “imperfeito” Plano de Contabilidade das Empresas

                                                          
3 A CNC é o organismo de normalização contabilística português e que detêm entre as suas atribuições
a publicação de normas contabilísticas de aplicação obrigatória.
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Seguradoras, estas empresas tem fortes condições para produzir uma informação financeira

relevante e fiável, que permita aos seus utilizadores tê-las em consideração aquando da

tomada de decisões económicas.

6. Conclusões

Os intervenientes no mercado segurador mundial são actualmente muito mais numerosos,

do que eram ainda em anos recentes, o que se deve ao desenvolvimento das novas

tecnologias de informação, que conseguiram criar um mercado mundial sempre “on line”.

Em face do cada vez maior número de utilizadores das contas, as exigências que são

requeridas a essa informação financeira são actualmente muito superiores.

Para responder às novas necessidades, o IASC criou uma comissão que tem por objectivo

identificar os principais problemas contabilísticos que afectam o sector segurador. De entre

esses aspectos analisámos a utilização do critério do justo valor. Este critério é o

actualmente proposto, como forma de superar as limitações impostas pelos critérios

tradicionais, que se baseavam na aplicação do princípio do custo histórico. A utilização do

conceito do justo valor, deve-se ao facto de existirem muitos argumentos no sentido destes

contratos serem classificados como instrumentos financeiros. Mas esta classificação faz

com que os contratos de seguros recaiam no âmbito de uma das maiores problemáticas da

actualidade, que é o reconhecimento e mensuração dos instrumentos financeiros.

Outro aspecto que dificulta a aplicação do justo valor, ocorre na UE. Continuam a subsistir

algumas divergências entre as IAS e as directivas da UE que só se perspectivam serem

superadas através de divulgações no anexo às contas. Esta solução compromete o objectivo

defendido pelo IASC, dado que não se consegue obter a plena comparabilidade das contas.

As contas produzidas pelas seguradoras portuguesas estão sujeitas às normas do PCES,

publicado em 1994. No entanto, aquele normativo não se refere ao critério do justo valor,

unicamente preconiza a aplicação do princípio do custo histórico. De salientar que o PCES

não contempla o reconhecimento dos instrumentos financeiros, mas refere que as omissões

se regem pelas normas da CNC portuguesa. Deste modo, a contabilização dos instrumentos

financeiros recai no âmbito da DC 17, a qual foi elaborada tendo por base a IAS 32 e a ED

48, pelo que já admite a utilização do justo valor na contabilização de instrumentos

financeiros derivados, adquiridos com o objectivo de realizar operações de cobertura.

A utilização do justo valor é defendido pelo IASC, como a melhor solução para o

reconhecimento e mensuração dos contratos de seguros. Todavia, as opiniões que

contrariam esta posição são também muito expressivas. Também na Europa, são muitos os
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defensores da sua não utilização ou das dificuldades suscitadas pela utilização deste

conceito. No caso de Portugal, dado que não possui um peso decisório no panorama

contabilístico mundial, irá certamente continuar a acompanhar os procedimentos que sejam

recomendados pelo IASC e pela UE.
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