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IFRS 9 conecta a contabilidade  
e a gestão de risco

O Sistema de Risco Multi Ativos (MARS) da Bloomberg é um 
conjunto abrangente de ferramentas de risco que oferece 
resultados consolidados e consistentes para toda sua empresa. 
Com recursos de excelência mundial da Bloomberg, como 
as calculadoras de precificação, os dados de mercado e o 
mecanismo de fluxo de caixa de derivativos, o MARS permite 
que profissionais de front-office, risco e finanças analisem 
exposições, gerenciem riscos e executem hedge accounting 
em uma só plataforma.

A plataforma de hedge accounting da Bloomberg (MARS 
HEFF) fornece a solução para atender aos requisitos das 
normas de hedge accounting e de instrumentos financeiros 
relacionados. O sistema facilita a criação de documentação 
de hedge coextensiva, teste prospectivo de avaliação para 
determinar se uma estratégia pode ser considerada altamente 
eficaz e a mensuração da eficácia do hedge de acordo com 
IFRS e U.S. GAAP. A solução de hedge accounting garante 
que usuários cumpram as exigências de mensuração de valor 
justo, de reconhecimento de receita/custo e de relatórios e 
divulgação das normas de hedge accounting.

Com a introdução do IFRS 9, a contabilidade e a gestão 
de risco estão mais alinhadas, permitindo que empresas 
representem melhor suas atividades de gestão de risco em 
suas demonstrações financeiras. O IFRS 9 cria oportunidades 
e desafios. Haverá a necessidade de uma colaboração mais 
eficaz em diversas funções para melhorar a comunicação do 
desempenho financeiro aos investidores, de forma que os 
ajude a entender os riscos enfrentados pela empresa e como 
estes são mitigados.

Principais destaques para abordar mudanças  
do IAS 39 para o IFRS 9

Critérios de qualificação de designação de hedge IFRS9

•   Demonstração de relações econômicas

  Utiliza a função MARS e outras ferramentas, juntamente com 
uma extensa gama de modelos de dados e precificação da 
Bloomberg (por exemplo, Correlação e DV01).

•   Risco de crédito não domina oscilações de valor justo

  Utiliza o conjunto de modelos de crédito do MARS para 
cálculos de CVA, DVA e bilateral de ativo único e portfólios.

•   Relação de hedge consistente com aquela utilizada para 
gestão de risco

  Utiliza o conjunto de ferramentas de análises de risco do 
MARS, que é para vários ativos e abrange medidas de risco 
usadas para fins de gestão de risco e geração de relatórios. 
Consistência e alinhamento das medidas de risco utilizadas 
para gestão de risco e hedge accounting.

Exclusão de custos de componentes de hedging

•  Utiliza funções de precificação abrangentes e dados de 
mercado para excluir “forward points” de um contrato a 
termo, valor tempo de uma opção e basis de moeda do 
instrumento de hedge designado e posterga a oscilação do 
valor justo para outra receita acumulada (OCI). Reclassifica 
para lucro ou prejuízo com base na natureza do item coberto.

Inclusão de testes prospectivos

•  Utilização de dados de mercado, funções de precificação 
e análises de cenários abrangentes, para realizar testes 
prospectivos.
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Onboarding e suporte

Um especialista em hedge accounting da Bloomberg o guiará 
em todas as etapas do processo de onboarding.

Treinamento abrangente e assistência na implementação 
garantem que você esteja treinado em pouco tempo e nossa 
conceituada equipe de suporte global estará presente para 
ajudar no longo prazo, 24 horas por dia, sete dias por semana. 
Tudo por um preço transparente, sem custos ocultos de 
implementação ou serviço.

Desafio Solução Bloomberg

Novas normas contábeis  
(por exemplo: IFRS 9, alterações 
no FAS)

A solução Bloomberg Hedge Accounting é continuamente atualizada e aprimorada para garantir 
conveniência na conformidade com os mais recentes requisitos determinados pelos reguladores.

A nova funcionalidade é simples e disponibilizada automaticamente para usuários finais, para que 
possam se beneficiar imediatamente dos recursos aprimorados.

Valorizações  
independentes transparentes

Bloomberg Hedge Accounting utiliza os modelos de valorização de mercado da Bloomberg para 
cálculos de marcação a mercado de instrumentos derivativos. As valorizações são calculadas 
utilizando dados de mercado e horas limites configuráveis. A Bloomberg fornece valorizações 
padronizadas de derivativos de balcão (OTC) e renda fixa. São realizadas em tempo real ou 
periodicamente, em uma base diária, mensal ou trimestral.

Os dados de mercado são totalmente integrados no Bloomberg Hedge Accounting.

A documentação robusta de modelos de valorização oferece transparência a auditores, os quais já 
utilizam modelos Bloomberg como referência para valorização de derivativos.

Auditabilidade/rastreabilidade Bloomberg Hedge Accounting é certificado pelo SOC 1 tipo 2, permitindo que auditores de 
clientes confiem na estrutura de controle estabelecida pela Bloomberg para a geração de 
registros de transações financeiras reconhecidas nas demonstrações financeiras do usuário.

Bloomberg Hedge Accounting pode ser configurado como parte do processo inicial para garantir 
que funcionários de front-office não tenham acesso a funcionalidades financeiras e de back-office.

Cada designação contém relatórios completos de auditoria do histórico de designação.

Avaliação de  
eficiência quantitativa

Bloomberg Hedge Accounting suporta uma lista extensa de métodos de testes prospectivos e 
retrospectivos, incluindo testes de regressão e análise de cenários.

Estes testes quantitativos podem ser executados periodicamante ou cumulativamente em cada 
data de relatório, para suportar a afirmação de que o hedge é altamente efetivo.

As metodologias de avaliação incluem a mudança no valor justo e o método derivativo hipotético. 
Cenários “What if” podem ser executados antes da negociação para determinar se um hedge 
atenderá, ou não, aos critérios para aplicar o hedge accounting em uma base prospectiva.

Valorizações ajustadas por risco 
de crédito

A ferramenta de risco de contraparte da Bloomberg, que suporta cálculos em nível individual e de 
portfólio, embasa os ajustes de risco de contraparte.

A incorporação de ajustes CVA DVA na valorização de derivativos para fins de hedge accounting é 
um processo simples e garante a conformidade com as normas contábeis de valor justo.

A análise de regressão incorpora o risco de contraparte dentro da mensuração da efetividade do 
hedge.

Saiba mais

Para mais informações sobre MARS HEFF ou para solicitar uma 
demonstração, entre em contato com o representante da sua 
conta, execute RISK <GO> no Terminal Bloomberg ou envie um 
e-mail para bbg_heff@bloomberg.net.
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