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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo analisar os prováveis reflexos ocasionados pela alteração das 
regras das Provisões para Devedores Duvidosos (PDD) das Instituições Financeiras (IFs) nas 
Demonstrações Contábeis. Este tipo de análise pode proporcionar contribuição à área contábil 
dada as considerações dos órgãos reguladores e emissores de normas contábeis que tratam da 
constituição da PDD, no segmento das instituições financeiras com características específicas 
e diferenciadas daquelas praticadas pelas demais empresas. Foram comparados os percentuais 
da PDD dos 36 (trinta e seis) últimos meses da vigência da Resolução CMN 1748/90, com os 
36 (trinta e seis) após a vigência da Resolução CMN 2682/99, abrangendo o período de 6 
(seis) anos, de março de 1997 a fevereiro de 2003. A Resolução CMN 1748/90 que 
estabelecia critérios para a constituição de provisão para créditos de liquidação como 
estimativa de perda provável dos créditos, associada à inadimplência e suficiência de 
cobertura das garantias, foi revogada pela Resolução CMN 2682/99, que passou a considerar 
o risco potencial do tomador dos recursos. Dessa forma, evitou-se a prática constatada de 
constituir provisões que não apresentavam metodologia em termos da qualidade do crédito e 
que desfiguravam o perfil de risco da carteira. Os dados numéricos analisados foram obtidos 
da base de dados do Sisbacen Pcos028J, fornecida pela DEFIN/DINFO, do Banco Central do 
Brasil. Para análise e interpretação dos dados quantitativos foram aplicados o método de Box 
& Jenkis, que consiste em ajustar modelos auto-regressivos-integrados-média móvel, ARIMA 
(p,d,q) a um conjunto de dados. O resultado revela que mesmo existindo diferenças entre as 
médias das PDD, os parâmetros demonstram comportamento similar no processo, isto é, o 
comportamento das provisões antes e depois se processa de maneira semelhante.
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ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the potential effects of amendments to the rules on 
Allowances for Doubtful Debtors (ADD) of Financial Institutions (FIs) on Financial 
Statements. This type of analysis may contribute to the accounting area considering the 
guidelines of regulatory agencies and issuers of accounting principies related to the booking 
of ADD at financial institutions, with specific aspects that are different from those used by 
other companies. ADD percentages of the last thirty-six (36) months as of the effective date 
of Resolution CMN 1748/90 were compared to the thirty-six (36) months after the effective 
date of Resolution CMN 2682/99, covering a six (6) year period, from March 1997 to 
February 2003. Resolution CMN 1748/90, which established criteria for allowances for 
doubtful debtors as an estimate of possible credit losses, associated with default and sufficient 
coverage of guarantees, was revoked by Resolution CMN 2682/99, which takes into account 
the potential risk faced by the fund borrower. Therefore, the practice of booking allowances 
was avoided not only because it was not based on any methodology with respect to credit 
quality but also because it distorted the portfolio risk profile. The numeric data analyzed were 
taken from Sisbacen Pcos028J database provided by DEFfN/DfNFO of the Brazilian Central 
Bank. The Box & Jenkis method was used in the analysis and interpretation of the 
quantitative data. The method consists in adjusting autoregressive integrated moving average 
models, ARIMA (p,d,q) to a given set of data. The result reveals that despite any differences 
found between ADD averages, the parameters show a similar behavior of allowances before 
and after the process.
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INTRODUÇÃO1

1.1 Contextualização

Aliás, Rattner (1990), ao se reportar às principais características da globalização, enfatiza a 

questão da emergência de mercados de capitais, diante da possibilidade da especulação 

financeira em escala mundial.

Essa impulsão é destacada por Krugman e Obstfeld (2004) como uma característica marcante 

nos anos 90, quando a atividade bancária se tornou globalizada, impondo aos Bancos a 

necessidade de se lançarem para fora de seus países de origem, em direção aos centros 

financeiros internacionais.

A partir dos anos 80 do século passado, as instituições financeiras, no contexto da dinâmica 

internacional da economia e das finanças, passaram a conviver com o processo de 

globalização, impulsionadas pela capacidade e agilidade das movimentações e transações 

financeiras proporcionadas pela revolução da informática.

com o

A despeito disso, nos últimos anos têm ocorrido inúmeras transformações económicas, 

revoluções tecnológicas e também crises financeiras. A mobilidade de capitais é um reflexo 

desse processo da atividade económica globalizada “[...] as operações de mercado se tomam 

mais complexas, os intermediários financeiros passam a trabalhar de forma mais 

especializada, sofisticando seus negócios e suas relações com tomadores e poupadores de 

recursos (ASSAF-NETO, 2003, p. 34)”.

O fenômeno referenciado como globalização, segundo Uema (2000), “[...] afeta 

significativamente o mercado financeiro e de capitais. Tal fenômeno determina que 

acontecimentos externos aos países refletem-se imediatamente nos ambientes domésticos.”
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Gitman (1997, p. 4), ao discutir a macroeconomia no contexto da relação entre Administração 

Financeira e Economia, estuda o ambiente global, a estrutura institucional do sistema 

bancário, intermediários financeiros, o Tesouro Nacional e as políticas económicas de que o 

Governo Federal dispõe para controlar o nível de atividade económica dentro da Economia.

Nesse ambiente global da atividade económica, a forma de conciliação entre desenvolvimento 

e estabilidade tem sido o tema de discussão entre os agentes que tendem para o equilíbrio 

desses objetivos básicos da política económica. A estabilização monetária , a abertura da 

economia ao comércio exterior, as iniciativas das reformas nos sistemas previdenciários e 

tributários vêm provocando, no âmbito interno da nação brasileira, profundas alterações no 

sistema económico e, consequentemente, no sistema financeiro.

A inflação alta, segundo Andrezo e Lima (2002, p. 235), “permitia aos bancos obter elevados 

ganhos, independentemente do nível de eficiência, pois grande parte da receita das 

instituições financeiras era decorrente do mero trânsito dos recursos (floating)”.

Diante dos lucros obtidos na captação de recursos de terceiros e também, de modo geral, da 

ausência de implementações de técnicas de avaliação de risco e de análise de investimentos, 

os referidos ganhos dissimulavam os esforço na recuperação e evidenciação das operações de 
créditos de difícil liquidação.

No meio financeiro, essas transformações decorrentes da integração mundial são observadas, 

através da velocidade de informação processada pelas redes de comunicação de dados entre os 

centros financeiros mundiais.

A falta de capacidade de recuperação de empréstimos emergiu com o processo de 

reestruturação da economia brasileira, alterando radicalmente o cenário em que atuavam as

18 Lei n° 9069, 29.06.95 - Lei do Plano Real.
19 Permanência de recursos transitórios dos clientes no banco.

Refletida na economia brasileira, a convivência crónica com o processo inflacionário 

perdurou por aproximadamente três décadas, período marcado pelos altos ganhos 

inflacionários proporcionados pelos passivos não remunerados (floating)^ das instituições 

financeiras.
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Wesley (1993, apud SANTOS, 2000) aborda o assunto da inadimplência “[...] subdividindo 
em dois itens determinantes do risco [...]: a fraca qualidade no processo de análise de crédito 
(fator interno) e o agravamento da situação macroeconômica que pode resultar na escassez de 
tomadores saudáveis (fator externo).”

Já os fatores externos à atividade bancária relacionam-se à situação macroeconômica e, por 
isso, têm efeito sobre a liquidez (capacidade de pagamento) de empresas e de pessoas físicas 
no mercado de crédito.

De acordo com Santos (2000), esses fatores, ao serem analisados na política de crédito, 
passam pelo estabelecimento de padrões por níveis de risco (rating) , o que proporciona a 
estrutura necessária para se alcançarem os objetivos, tanto no que diz respeito à qualidade dos 
ativos como aos lucros, definindo-se níveis de tolerância ao risco e orientação às atividades de 
crédito, coerentes com a direção estratégica da instituição.

instituições financeiras. Esse processo revelou, também, um grau de ineficiência na gestão dos 
negócios e dos riscos presentes nos setores industriais e comerciais, com baixa 
lucratividade , e passou a refletir e evidenciar a deficiência na recuperação de empréstimos 
concedidos pelos Bancos, observada pela elevação da inadimplência.

Santos (2000, p. 1) enfatiza que, na concessão de empréstimos, a determinação do risco de 
inadimplência constitui uma das principais preocupações dos executivos bancários, pois ela 
se relaciona tanto com a probabilidade da ocorrência de perdas demonstradas nos resultados 
dos seus negócios (capacidade de honrar dívidas com os supridores de capital) como também 
com a captação de recursos no mercado financeiro e de capitais.

20 ludícibus (1998, p.88) trata a lucratividade em dois momentos: o lucro líquido em relação ao ativo total e o 
lucro (possivelmente após IR) com o património líquido.
21 Ao termo “inadimplência” podem ser atribuídos os atrasos no pagamento de crédito e/ou as perdas definitivas 
com o não recebimento do crédito.
22 Ferramenta que as instituições utilizam para mensuração e avaliação do risco de crédito dos tomadores dos 
empréstimos.

Os fatores internos são considerados os responsáveis pelas perdas bancárias em concessões de 
empréstimos, sendo usualmente citados como de natureza interna, abrangendo a 
desqualificação profissional, controles de riscos inadequados, ausência de modelos estatísticos 
e concentração de empréstimos em tomadores de alto risco.
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Em relação às demonstrações contábeis, o IASB, International Account ing Standards BoarcF 

- dispõe sobre a estrutura conceituai denominada Framework. for lhe Preparation and 

Presentation of Financial Statements, definindo: "The ohjective of financial statements is to 

provide Information about lhe financial posilion, performance and changes in financial

Os principais componentes de uma Política de Crédito são resumidos, conforme Silva (2003, 

p. 109), em 8 (oito) fatores “as normas legais; a definição estratégica do banco; os objetivos a 

serem alcançados; a forma de decisão e de delegação de poder; os limites de crédito; a análise 

de crédito; a composição e a formalização dos processos; a administração e o controle de 

crédito.”

Nesse processo do posicionamento estratégico empresarial, a provisão para créditos de 

liquidação duvidosa é considerada uma das principais categorias de despesa das instituições 

financeiras, cujo grau de importância e de relevância está diretamente associado aos 

estabelecimentos de mensuração e de reconhecimento, refletindo-se nas demonstrações 

contábeis.

Essas políticas variam em amplitude, grau de detalhamento, metodologia e organização, e 

ainda se ressentem de um formato ideal para sua generalização.

A política de crédito deve ser, segundo Schrickel (2000, p. 33), “[...] lúcida, flexível e 

pragmática, ou seja, realista cm relação ao mercado, mutável ao longo do tempo e auxiliadora 

da concretização dos negócios.”

23 Antigo IASC - International Accounting Standards Commiltee.

Dessa forma, uma política de crédito não define o que deve ser feito ou não, mas são 

instrumentos que determinam padrões de decisão de crédito e que devem estar sincronizados 

com o posicionamento estratégico dos negócios empresariais, para atingir os objetivos 

propostos.
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No relato das considerações sobre as alterações propostas, o Voto BCB n° 454/99, destaca:

Um dos aspectos não contemplados reporta-se à classificação das operações em créditos em 
atraso e em liquidação, regulado exclusivamente no prazo de inadimplência, desconsiderando 
o risco potencial do tomador dos recursos, isto é, de possíveis perdas na carteira de crédito.

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 135) consideram que a função da contabilidade é “[...] 
fornecer informação quantitativa, principalmente de natureza financeira, sobre as entidades 
económicas, de utilidade para a tomada de decisões económicas.”

Tendo em vista o longo tempo decorrido desde a sua edição, bem como a evolução do mercado 
financeiro e a mudança do perfil de crédito das operações contratadas, particularmente após a 
implantação do Plano Real, referida Resolução apresenta-se hoje inadequada ao trato da 
matéria, necessitando de reformulação.

Na descrição da estrutura conceituai a respeito da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, Martins (1996, p. 13) afirma que: “[...] a provisão para créditos em liquidação 
duvidosa precisa, mais fortemente ainda do que qualquer outra, atender ao Princípio Contábil 
da Prudência.”

posilion of an enterprise that is useful lo a wide range of users in making economic 
decisions." 24

Dessa forma, a constituição de provisão para créditos de liquidação como estimativa de perda 
provável dos créditos, associada à inadimplência, definida pelas normas da Resolução n° 
174825, de 30 de agosto de 1990, do Conselho Monetário Nacional - CMN, estabelecia até 28 
de fevereiro de 2000, procedimentos de transferências de operações vencidas e a constituição 
de provisão para créditos em liquidação duvidosa.

Em razão disso, o Banco Central do Brasil efetuou revisão completa dos critérios até então 
vigentes, estabelecendo procedimentos apropriados para a classificação da carteira de 
operações de crédito, proporcionando a constituição de provisão para perdas em bases

24 O objetivo das demonstrações contábeis é dar informações sobre a posição financeira, os resultados e as 
mudanças na posição financeira de uma entidade, que sejam úteis a um grande número de usuários em suas 
tomadas de decisão. IBRACON (2002, p. 46)
25 Em vigor a partir de 03.09.1990. Essa resolução revogou a Resolução n° 1675, de 21.12.1989 e Circular n° 
1559 de 22.12.1989.
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1.2 Problema de Pesquisa

Essa alteração normativa fortaleceu o aspecto conceituai das PDD das instituições financeiras, 

tendo em vista que, para ajustar os créditos com base em estimativas de seus prováveis 

valores de realização, as operações de crédito passaram a ser classificadas por níveis de risco.

Dessa constatação, de acordo com as orientações baseadas nas edições do Comité de 

Supervisão Bancária da Basiléia (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1997) e adequação às 

normas brasileiras, foi proposta a alteração dos critérios de classificação das operações de 

crédito e a redefinição das regras para a constituição de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa, o que culminou com a edição da Resolução n° 2682, de 21 de dezembro de 1999, 

com efeito a partir de Io de março de 2000, revogando a Resolução n° 1748.

Como toda pesquisa tem início com algum tipo de problema, toma-se necessário esclarecer o 

significado desse termo. Para Gil (1999, p. 49),

tecnicamente adequadas, estimuladas principalmente pelo acordo firmado no BIS, Bank of 

International Settlements2b em 1988, comumente denominado de Acordo da Basiléia.

[...] uma acepção bastante corrente identifica problema com questão que dá margem à hesitação ou 
perplexidade, por difícil de explicar ou resolver. Outra acepção identifica problema com algo que 
provoca desequilíbrio, mal-estar, sofrimento ou constrangimento às pessoas. Contudo, na acepção 
científica, problema é qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão, em qualquer 
domínio do conhecimento.

26 Banco de Compensações Internacionais (BIS).
27 Artigo Io da Resolução n° 2682/99.

As novas alterações implementaram um sistema de medida de risco de crédito caracterizado 

pela classificação das operações por níveis crescentes de risco, tendo o primeiro nível AA, 

como o menor risco para o qual não há provisionamento para créditos de liquidação duvidosa, 

seguido dos níveis A, B, C, D, E, F, G e H. Observa-se que, no extremo, apresenta o último 

nível H, para o qual deve-se fazer o provisionamento na sua totalidade, melhorando, assim, a 

transparência das informações para o mercado e a uniformização das regras de 

provisionamento para os créditos concedidos aos setores público e privado.
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As causas da mudança definidas pela norma e regulamentação complementar são destacadas 

por Nyama e Gomes (2002, p. 82) como a “melhoria na qualidade de mensuração do risco em 

operações de crédito, principalmente por ser baseada em visão mais prospectiva e a adoção de 

sistemas de gerenciamento de risco mais complexos e fundamentados em bases técnicas.”

Posteriormente, com a vigência da Resolução 2682/99, revogou-se a Resolução 1748/90, 

estabelecendo-se novos critérios de classificação das operações de crédito, por nível de risco, 

bem como regras para a constituição de provisões para créditos de liquidação duvidosa.

O objeto da formulação do problema, neste trabalho, concentra-se nas alterações dos critérios 

para a constituição de provisão para créditos em liquidação das instituições financeiras, partir 

de março de 2000, nas demonstrações contábeis.

Para Lakatos e Marconi (2004, p. 139), “formular o problema consiste em dizer, de maneira 

explícita, clara, compreensível e operacional, qual a dificuldade com a qual nos defrontamos 

que pretendemos resolver, limitando o seu campo e apresentando suas características.”

A formulação do problema indica exatamente qual a dificuldade que se pretende resolver, 

para Silva (2003, p.52) “é um processo contínuo de pensar reflexivo e com uma dose de 

imaginação criadora”.

Diante do volume e do valor das transações que envolvem as operações de crédito, dada a 

alteração da base conceituai, em vista da magnitude e relevância revestidas pelo assunto, este 

trabalho busca elucidar os prováveis reflexos provocados nos balanços das instituições 

financeiras pelas novas regras de provisionamento definidas pela Resolução n° 2682, na 

relação créditos e provisão para créditos em liquidação duvidosa.

A Resolução n° 1748/90, que substituiu a Resolução n° 1675/90, estabelecia critérios para a 

inscrição de valores nas contas de curso anormal e provisão para créditos de liquidação 

duvidosa, entretanto não apresentava metodologia que envolvesse a amplitude da estimativa 

da provisão no sentido contábil.
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De maneira resumida, formula-se a seguinte questão balizadora do presente trabalho:

Hipóteses de Trabalho1.3

1.4 Objetivos da Pesquisa

Portanto, com a alteração desse procedimento, o assunto merece ser estudado, o que justifica a 

pesquisa, cm face da relevância dos seus efeitos na informação, análise, comparabilidade e 

contribuição para a área contábil.

Para testar a hipótese formulada, são utilizadas técnicas estatísticas para análise e 

interpretação dos dados quantitativos fornecidos pelo Banco Central do Brasil - Defin/Dinfo, 

da base de dados do Sisbacen Pcos028J, na análise de 3 (três) anos antes e 3 (três) anos após a 
vigência da Resolução n° 2682.

1.4.1 Objetivo Geral

Ao se estabelecer a relação direta da provisão com o atraso dos recebimentos das operações, a 

Resolução 1748/90 deixou de abranger a amplitude dos possíveis indicativos e origens do 

risco nas operações de crédito e eximia-se da possibilidade de efetuar provisões com base em 

estimativas preventivas.

Para responder a essa questão, parte-se da hipótese de que não houve alteração na relação 

créditos e provisão para créditos em liquidação duvidosa e, conseqiientemente, na informação 

contábil. Como resultado dessa afirmação à constituição da provisão para créditos em 

liquidação duvidosa que representa uma estimativa de perda provável dos créditos, deve ser 

estudada pela Contabilidade, no sentido de promover o incremento no nível de transparência 

da informação e práticas contábeis.

Se as normas sobre a provisão para devedores duvidosos passaram a ser calculadas com 

base na classificação das operações de crédito por níveis de risco, então quais os prováveis 

reflexos ocasionadas na informação contábil, fundamentada na relação operações de 

créditos e provisão para créditos em liquidação duvidosa, oriundas dessas alterações?



15

Com a edição da Resolução n° 2682/99, em substituição à Resolução n° 1748/90, o Bacen 

passou a adequar as normas brasileiras aos padrões internacionais, tomando a contabilização 

das operações de crédito mais transparentes quanto à classificação no nível de risco.

Considerando que as decisões tomadas antes e depois da Resolução 2682/99 geraram 

impactos económicos nas demonstrações contábeis das instituições financeiras, faz-se 

necessário um estudo comparativo mais profundo sobre o impacto dessas normas.

Como instrumento de análise serão utilizados os dados dos balancetes/ços constantes da base 
de dados do Sisbacen28 Pcos028J29, fornecida pelo Banco Central do Brasil — Defín/Dinfo30 - 

(Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos, Banco do Brasil e Caixa Económica Federal) 

relacionadas com a carteira de crédito de curto e longo prazo e provisões para créditos de 

liquidação duvidosa, no período de 6 (seis) anos, a saber:

28 Sistema de Informações do Banco Central.
29 Programa de uso interno do Bacen através do qual se obtêm informações dos balanços/etes da base de dados 
do SISBACEN.
30 DEFIN, Departamento de Gestão de Informações do Sistema Financeiro; D1NFO, Divisão de Informações 
Cadastrais, Contábeis e Económico-Financeiras.
31 Nesse período, estava vigente a Resolução n° 1748, de 30/08/1990.

Isso posto, a presente pesquisa tem como objetivo entender as matérias que propiciaram as 

mudanças e os seus reflexos nas demonstrações contábeis, analisando as vantagens e 

desvantagens proporcionadas pela alteração dos critérios.

A relação estritamente com os atrasos apresentava dificuldades nas análises entre as 

organizações decorrentes da ausência de homogeneidade e de padronização dos 

procedimentos contábeis, no tratamento da provisão e da classificação das operações em 

Créditos em Liquidação.

1. 36 (trinta e seis) balancetes mensais, equivalentes a 3 (três) anos de análise, do 
período compreendido entre mar/1997 a fev/20 0031, anterior à vigência da Resolução n° 2682;

2. 36 (trinta e seis) balancetes mensais, equivalentes a 3 (três) anos de análise, do 

período compreendido entre mar/2000 a fev/2003, após a vigência da Resolução n° 2682.
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1.5 Justificativa

A escolha e definição do período de 3 (três) anos antes e depois fundamenta-se, basicamente, 

na data da formalização do primeiro contato mantido com o Bacen, em 15.07.2003, 

oportunidade em que somente era possível analisar 3 (três) exercícios após a edição da nova 

sistemática da PDD.

1.4.2 Objetivos Específicos

a)

b)

Por se tratar de uma pesquisa de campo que se utiliza do método empírico-analítico e métodos 

e técnicas estatísticas, especifícamente Modelagem de séries temporais e análise de modelos 

paramétricos, AR.IMA, proporciona a identificação, estimação e verificação da variação de 

das provisões antes e depois da Resolução 2682, ao longo do tempo.

Entende-se que os resultados desta pesquisa podem contribuir com a pesquisa científica na 

identificação da ocorrência de impactos nas demonstrações contábeis das instituições 

financeiras, para o fortalecimento da adoção de estudos para o aperfeiçoamento da qualidade de 
mensuração do risco nas operações de crédito.

Analisar os motivos das mudanças de critérios;

Identificar os prováveis reflexos, nas demonstrações contábeis das instituições 

financeiras autorizadas pelo Bacen, antes e depois da vigência da Resolução n° 2682;

c) Comparar as vantagens e desvantagens proporcionadas pela alteração das provisões 

para devedores duvidosos no contexto das instituições financeiras em relação à carteira de 

crédito de curto e longo prazo.
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1.6 Delimitação do Trabalho

1.7 Estruturação do trabalho

Este trabalho está estruturado conforme segue:

No Capítulo 1, apresenta a contextualização e o problema de pesquisa;

No Capítulo 5, são apresentadas as conclusões do estudo em relação à questão de pesquisa.

No Capítulo 4, apresentam-se os resultados da estatística descritiva e da série temporal ARIMA 

desenvolvida por Box-Jenkins.

32 Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional. Foi introduzido em junho de 
1988, pelo Banco Central, tomando possível a unificação das instituições financeiras em um mesmo plano 
contábil.
33 Compõe o circulante e realizável a longo prazo das instituições financeiras.
34 Atributo corresponde ao segmento no COS1F, Plano contábil das instituições do sistema financeiro; cada letra 
representa uma determinada instituição financeira. Nem todas as instituições utilizam todas as contas, por isso 
os atributos indicam quais as instituições que utilizam a conta. (BORGES, 1999, p. 79).

No Capítulo 2, caracteriza-se o contexto e o referencial teórico da pesquisa sob a forma de 

revisão bibliográfica e referencial teórico apoiado por autores clássicos, abrangendo as 

regulamentações e normatizações das Operações de Crédito, Risco de Crédito e Provisão para 

Devedores Duvidosos.

O presente estudo restringe-se, especificamente, à análise das Provisões para Operações de 
Crédito, codificação contábil COSIF32 1.6.9.00.00-8 e das Operações de Crédito33, 

codificação contábil COSIF 1.6.0.00.00-1, somente das instituições com atributos34: U = 

Bancos Múltiplos; B = Bancos Comerciais; L = Banco do Brasil e M = Caixa Económica 

Federal, no período de mar/1997 a fev/2003.

No Capítulo 3, apresenta-se a descrição da pesquisa abordando a origem dos dados métodos e 

técnicas estatísticas, especificamente Modelagem de séries temporais, método de Box & 

Jenkins, e análise de modelos paramétricos, ARIMA - Auto-Regressivos Integrados Médias 

Móveis.
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REVISÃO DE LITERATURA2

2.1

componentes.

2.1.1 Conselho Monetário Nacional e o Banco Central
A Lei n° 4595/64, chamada de Lei da Reforma Bancária, que definiu a estrutura do SFN, 

Sistema Financeiro Nacional, criou o CMN, Conselho Monetário Nacional e o BACEN, 

Banco Central do Brasil, enumerando e determinando a área de competência de seus

PDD, Regulamentação dos Procedimentos Contábeis da Provisão para

Devedores Duvidosos

Nesse contexto, a regulamentação na área bancária tem por funções primordiais garantir a 

solidez e a estabilidade do sistema bem como dar proteção aos seus depositantes. Com efeito, 

se as instituições bancárias operam fundamentalmente com a aplicação e captação de recursos 

de terceiros, é preciso que haja regras mínimas preventivas para essas transações.

O fato de a contabilidade representar o principal instrumento de informação e de comunicação 

dos agentes económicos faz com que as normas contábeis, dentre as quais se inserem os riscos 

das transações e as provisões para devedores duvidosos, sejam tratadas por órgãos reguladores 

com enfoques que tendem à harmonização e adequação desses procedimentos aos padrões 

internacionais de Contabilidade.

Este capítulo tem como objetivo apresentar considerações sobre normas internacionais de 

contabilidade, regulamentação, legislação e pronunciamentos sobre provisões para créditos 

em liquidação duvidosa. Em seguida, são apresentadas a composição e classificação contábil 

das operações de crédito. Aborda-se, também, a classificação do risco de crédito e discute-se, 

igualmente, sobre a Resolução 2682/99 que substituiu a Resolução n° 1748/90, e que veio a 

reformular o tratamento das provisões para devedores duvidosos das instituições financeiras.
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A referida Lei, também, definiu os objetivos da política da moeda e do crédito, estabelecendo 
o CMN como o órgão responsável por sua formulação e coordenação e o BACEN como o 

responsável pela sua execução e fiscalização.

Quanto as funções do Banco Central do Brasil, foram resumidas por Andrezo e Lima (2002, 
p. 46), e referem-se a:

Formulação, execução e acompanhamento da política de relações financeiras com o exterior; 
Supervisão e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, cabendo-lhe zelar pela

O fortalecimento institucional do Banco Central, especialmente quanto à sua capacidade de 
defender a moeda, merece destaque de Franco (1999, p. 255), como desafio fundamental, pois 
ele afirma em seu discurso de posse:

a)
b)

No artigo 9o da Lei da Reforma Bancária, ficou estabelecido que: “compele ao Banco Central 
do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em 
vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional”.

O dinheiro é uma instituição e o Banco Central é talvez a mais importante das instituições 
específicas que compõem o sistema monetário. O Banco Central se confunde com [o] Real, na 
exata medida em que funciona como seu principal guardião, aquele cuja função é prevenção de

Sendo assim, o Bacen tem competência para fazer executar as diretrizes gerais estabelecidas 
pelo CMN, regulamentando a organização e a fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, 
incluídos os Bancos Comerciais e os Múltiplos com carteira comercial.

Dessa forma, o Banco Central detém, dentre suas funções, a tarefa de emitir e cuidar da 
moeda, compreendendo as políticas macroeconômicas e de monitoramento, de natureza 
microeconômica das transações financeiras, bancárias e cambiais.

A referida lei, também, dispõe, no inciso VI do artigo 10°, a respeito da incumbência e 
funções privativas do BACEN de exercer o controle do crédito sob todas as suas formas.

Emissão de moeda e execução dos serviços do meio circulante;
Formulação, execução e acompanhamento das políticas monetárias, creditícia e cambial, a 

fim de promover a estabilidade interna e externa da moeda;
c)
d)
estabilidade das instituições financeiras;
e) Recebimento de depósitos de bancos e concessão de créditos a eles, atuando como uma 
espécie de banco dos bancos.
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2.1.2

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 68),

Na sequência, o autor acentua que tanto o CAP quanto o APB ficam diretamente sob o 

controle do AICPA39, havendo um contraste, pois o FASB é independente do AICPA, e seus 

membros, atualmente, representam, em grande número, a comunidade de usuários de dados 

contábeis.

Regulamentação, legislação c pronunciamentos sobre provisões para créditos 

em liquidação duvidosa

Com a evolução e o crescimento das transações internacionais em termos de investimentos, 

empréstimos, comércio, cada vez mais se torna relevante para as demonstrações contábeis 

manter homogeneidade mínima, entre todos os países.

[...] a criação da SEC35, em 1934, teve como missão: supervisionar o processo de divulgação de 
informações financeiras. A SEC delegou a autoridade de fixação de padrões ao setor privado em 
1938. A partir daí, o CAP36 (1933-59), o APB37 (1959-1972) e o FASB38 (desde 1972) têm 
procurado cumprir essa missão.

Dessa maneira, além de cumprir e fazer cumprir as disposições atribuídas pela legislação em 

vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil 

exerce o controle do crédito em todos os seus aspectos.

Desse modo, o FASB detém o poder da regulamentação dos procedimentos contábeis 

abrangendo todas as empresas, inclusive Bancos, contemplando a provisão para créditos de 

liquidação duvidosa das operações de crédito.

O Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira - FASB, Financial Accounting Standards 

Board — estabelece padrões, os quais, de acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 91), 

“[...] representam soluções gerais a problemas de contabilidade financeira.”

abusos contra a moeda, que se tornam abusos contra a cidadania. O Banco Central precisa ser 
forte para cumprir essa missão. (Grifo do autor).

35 Securities and Exchange Comission / Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio.
36 Committee on Accounting Procedure / Comité de Procedimentos Contábeis.
37 Accounting Principies BoardI Conselho de Princípios Contábeis.
38 Financial Accounting Standards Board/Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira.
39 American Institute of Certified Public Accountants / Instituto Americano de Contadores Públicos.
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No texto das Normas Internacionais de Contabilidade e Interpretações do Comité Permanente 
de Interpretações42, o IAS 30 enfatiza, no capítulo 8, Políticas Contábeis, o seguinte:

Dessa forma, o IAS 30 estabelece que os Bancos devem divulgar informações detalhadas da 
movimentação da provisão para perdas em empréstimos e da avaliação da extensão dos riscos 
(IAS 32) relacionados com a perda financeira.

Os bancos usam diferentes métodos para reconhecimento e avaliação dos itens componentes de 
suas demonstrações contábeis. Embora a harmonização desses métodos seja desejável, ele está fora 
do escopo desta Norma.

Entretanto, para cumprir o IAS 1, que trata das Demonstrações Contábeis e para que os 
usuários entendam as bases em que os empréstimos e adiantamentos são reconhecidos como 
despesas e baixados, deverão ser divulgadas, conforme o IAS 30, as políticas contábeis e 
detalhes da movimentação da provisão para perdas, na data do balanço.

Ainda no foco da regulamentação e divulgação, Freire Filho (2002, p.14) destaca que, para o 
AICPA43, “[...] é permitida a emissão de RAP, Regulatory Accounting Pratices pelos órgãos 

de regulamentação bancária, desde que: reflitam o capital com maior precisão; dêem maiores

40 International Accounting Standards Board (anteriormente International Accounting Standards Committee).
41 IAS, International Accouting Standard.
41SIC, Standing Interpretation Committee.
43 Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados / American Institute of Certified Public Accountants.

Por sua vez, o IASI3'tn estabelece, cm sua estrutura conceituai para a preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis, regras à composição e exposição de demonstrações financeiras 
que, conforme Uema (2000, p.3), tem como finalidade “[...] prestar informações sobre a 
posição financeira, os resultados e as mudanças na posição financeira de uma empresa, que 
sejam úteis a um grande número de usuários em suas tomadas de decisão.”

2.1.2.1 Normas Internacionais de Contabilidade
Relativamente às recomendações internacionais, o IAS 304' dá ênfase aos requerimentos de 
evidenciação nas demonstrações financeiras de Bancos e instituições financeiras similares.
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CFC, Conselho Federal de Contabilidade;

IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil;
CVM, Comissão de Valores Mobiliários45;

Sobre o assunto, as publicações do Bank for International Seltlements (BIS), sob o título 

Enhancing Bank Transparency e A New Capital Adequacy Framework: Pillar Three - Market 

Discipline, reforçam a posição do BIS no sentido de promover o incremento no nível de 

transparência da informação, práticas contábeis, disciplina do mercado e fortalecimento da 

supervisão bancária.

condições de efetividade à supervisão; e facilitem as ações corretivas nas instituições com 

problemas, a menor custo.”

a)

b)

c)

45 Comissão de Valores Mobiliários, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com amplos poderes para 
disciplinar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, instituída nos moldes da SEC, Securities and Exchange 
Commission, criada nos Estados Unidos em 1934 (ANDREZO; LIMA, 2002, p.l 17).

2.1.3 Órgãos Reguladores

Dessa forma, as informações das demonstrações contábeis formam uma relação entre as 

empresas, investidores e credores. No Brasil, devido à multiplicidade de órgãos emissores de 

normas ou pronunciamentos contábeis (SANTANA, 2003), a normatização vem impondo 

dificuldades às empresas e aos usuários das demonstrações contábeis, pois ocorre através de 

várias fontes de órgãos reguladores, impedindo a aplicabilidade da evolução de conceitos e 

normas internacionais, a saber:

Considerando o fato de a Contabilidade ser a principal linguagem de comunicação dos 

agentes económicos para a avaliação de investimentos ou do risco de suas transações, em 
2002, o Banco Central44 aprovou, por meio do Voto BCB 235/2002, a aderência de sua 

Contabilidade às melhores práticas internacionais. O Conselho Monetário Nacional - CMN, 

ao ratificar esse entendimento, por meio do Voto CMN 53/2002, determinou que se passasse a 

adotar as normas divulgadas pelo International Accounting Standard Board - IASB, 

observando, no entanto, as práticas de outros Bancos Centrais e as considerações sobre o 

assunto emanadas de organismos internacionais (por exemplo BIS, Banco Mundial, CEMLA).

44 Projeto: Aderência à IASB, Normas Internacionais de Contabilidade.
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No referido artigo, a legislação não explica qual o critério a ser utilizado para a constituição 

da provisão para créditos em liquidação duvidosa, pressupondo ser um montante suficiente à 

cobertura de perdas na carteira. Assim, a determinação do montante da provisão para créditos 

de liquidação duvidosa deve basear-se em criteriosa avaliação técnica, contemplando as reais 

expectativas de perdas da entidade.

BACEN, Banco Central do Brasil;

SRF, Secretaria da Receita Federal.

2.1.3.1 Legislação Societária

O artigo 183, da Lei n° 6404, de 15.12.1976 (LEI DAS S.A., 2002), concernente aos critérios 

de avaliação do ativo da Seção III balanço patrimonial, estabelece, no inciso I, [...] que sejam 

feitas as provisões adequadas para ajustar os créditos ao valor provável de realização.

d) 

c)

2.1.3.3 IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil

Nas Normas e Procedimentos Contábeis - NPC-1, o IBRACON, faz menção de que qualquer 

crédito em que a capacidade da transformação em dinheiro seja duvidosa, ou seja, inexiste

Já o artigo 176, da citada Lei, em seu parágrafo 5o, determina que deve ser evidenciado nas 

notas explicativas o critério adotado para a constituição da provisão para créditos de 

liquidação duvidosa e ajustes para cobrir outras perdas prováveis. Devem, ainda, ser 

demonstrados todos os ônus e restrições existentes sobre os valores a receber.

A seguir, são emitidas algumas considerações acerca da regulamentação, vigente e 

antecedente no Brasil, em relação ao provisionamento para devedores duvidosos sobre as 

carteiras de crédito de instituições financeiras e também aspectos correiatos a essa questão.

2.1.3.2 CFC, Conselho Federal de Contabilidade

O CFC normatiza que: “Com relação às provisões para perdas ou riscos de créditos, 

estabelece a norma que estas sejam constituídas com base em estimativas de seus prováveis 

valores de realizações”. FIPECAFI/Arthur Andersen (1994, p. 106)
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A referida norma, ao tratar da determinação da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
e das perdas prováveis, enfatiza o seguinte:

Como nem sempre é possível determinar com precisão as perdas prováveis na realização de 
créditos resultantes de operações mercantis, é costume estabelecer o montante da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa em bases estatísticas, fundamentadas na experiência acumulada e 
em análise das tendências. Os métodos mais comuns para a determinação das perdas calculadas 
são:

A determinação do montante da provisão para créditos de liquidação duvidosa não deve estar 
vinculada a critérios de avaliação baseados estritamente em fatores de natureza fiscal.

Relativamente à provisão para créditos de liquidação duvidosa, conforme estabelecido pela 
Resolução CMN no 2682, de 21.12.1999, o Instituto dos Auditores expediu o Comunicado 
01/00, de 25.04.2000, posicionando-se de que não se tratam de mudança de critério contábil 
os ajustes decorrentes da adequação da referida norma.

Nos procedimentos mínimos a serem adotados pelo auditor independente, sempre que 
aplicável, confrontar os cálculos de constituição da provisão de créditos de liquidação 
duvidosa, considerando os percentuais mínimos exigidos pelo BACEN para cada nível de 

classificação (rating)

a) fixação de uma porcentagem das vendas totais ou do valor total a receber como 
representativa de créditos de difícil realização;
b) análise individual das contas a receber, considerando-se seus vencimentos, o histórico dos 
devedores, as conjunturas global e setorial, etc. Obviamente, esse critério sofre a influência de 
outros elementos subjetivos de avaliação que não podem e nem devem ser ignorados.

Posteriormente, em 30.10.2000, o IBRACON expediu o Comunicado 04/00 reportando-se, 
especificamente, à atividade do auditor independente, em cumprimento ao artigo 12 da 
Resolução 2682, para que ele elabore relatório circunstanciado de revisão dos critérios 
adotados pela instituição quanto à classificação nos níveis de risco e de avaliação do 
provisionamento registrado nas demonstrações contábeis.

certeza quanto ao seu recebimento, ou haja indícios de que seu valor líquido realizável será 
menor do que o valor nominal, deve-se constituir provisão para eventual perda em conta 
retificadora do ativo.
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A CVM esclarece que a referida provisão, objetiva ajustar as contas a receber ao seu provável 
valor de realização, devendo ser constituída com base em estimativas que possibilitem uma 
provisão, mais próxima possível da realidade, independentemente de critérios e limites 
estabelecidos pela legislação especial ou tributária.

[,..]que se proceda a rigorosa avaliação para constituição da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa deverá sofrer criteriosa avaliação técnica, não se cingindo a critérios de legislação

O posicionamento da CVM sobre o assunto vem se mantendo ao longo do tempo, conforme 
se pode constatar através do Ofício-Circular PTE n° 578/85, item 2, em que a CVM já 
recomendava:

Elucida também, a CVM que os critérios adotados para a constituição da provisão para crédito 
de liquidação duvidosa, bem como qualquer alteração no critério ou na forma de sua 
aplicação, havida no exercício, devem ser divulgados em nota explicativa da Provisão para 
Devedores Duvidosos.

A apuração do valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa, segundo o Ofício- 
Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2005, deve sofrer criteriosa avaliação técnica e considerar, 
entre outros, fatores como análise da situação individual dos seus clientes, garantias colaterais 
e reais, valor atualizado das contas a receber que se encontram vencidas, etc.

A adequação da norma passa pela responsabilidade da implantação de um sistema de 
controles internos, cuja atividade, segundo o IBRACON, é de responsabilidade da 

administração da Instituição.

2.1.3.4 CVM, Comissão de Valores Mobiliários
A CVM, por intermédio das Superintendências de Relações com Empresas e de Normas 
Contábeis, expediu o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2005, de 25 de fevereiro de 2005, 
que trata da elaboração de informações contábeis pelas Companhias Abertas, no sentido de 
orientar que as companhias devem constituir a provisão para créditos de liquidação duvidosa 
em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis na cobrança das contas a 
receber.
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2.1.3.5.1 IOB, Informações Objetivas - Thomson

O IOB, Boletim Informações Objetivas n° 41/2004, trata a PDD sob o enfoque tributário “ [...] 

a provisão para créditos de liquidação duvidosa que for debitada ao resultado de período de 

apuração iniciada a partir de 01.01.97, é indedutível [...].”

No referido manual, destaca-se que as instituições financeiras são as entidades que possuem 

maior exposição ao risco do crédito por causa das suas atividades operacionais, dispondo de 

critérios de classificação das operações de crédito e regras para a constituição de provisão 

para créditos de liquidação duvidosa, devidamente regulamentada pela Resolução 2682/99 do 

Banco Central do Brasil.

especial ou tributária ou a quaisquer outros que não ajustem os direitos e créditos ao valor provável 
de realização.

2.1.3.5 Legislação fiscal

A constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa deve ser feita para cobrir as 

estimativas nas cobranças das contas a receber, porém a sua dedutibilidade não é mais 

permitida pela legislação fiscal, de acordo com Lei n° 943046:

Art. 14. A partir do ano-calendário de 1997, ficam revogadas as normas previstas no art. 43 da Lei 
n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, bem 
como a autorização para a constituição de provisão nos termos dos artigos citados, contida no 
inciso I do art. 13 da Lei n° 9.249, de 26 dezembro de 1995.

Conforme se constata através das considerações dos órgãos reguladores e emissores de 

normas ou pronunciamentos contábeis, em nosso país, tratam a constituição de provisão para

2.1.3.6 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações - FIPECAFI

As provisões para créditos de liquidação duvidosa, segundo o Manual de Contabilidade das 

Sociedades por Ações (FIPECAFI, 2003, p. 97), devem ser constituídas para cobrir as perdas 

estimadas na cobrança das contas a receber, embora as despesas com essa provisão não sejam 

dedutíveis para efeitos fiscais.

46 Lei n° 9430, de 27.12.1996, publicada no Diário Oficial da União em 30.12.1996.
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Operações de Crédito2.2

As operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras, de acordo com Ortolani

créditos de liquidação duvidosa, no segmento das instituições financeiras com características 
específicas e diferenciadas da prática adotada pelas empresas comerciais, industriais e de 

prestação de serviços.

Porém, há uma convergência no sentido de que o critério a ser utilizado para constituição da 
provisão para créditos em liquidação duvidosa, seja efetuado com base em estimativas que 
possibilitem uma provisão, mais próxima possível da realidade, pressupondo ser um montante 
suficiente à cobertura de perdas na carteira. A esse respeito Vicente (2001, p. 70) explica que 
as propostas sobre o tema Provisão para Devedores Duvidosos quando não são as mesmas, 

são por demais semelhantes.

De fornia direta, as operações de crédito estão vinculadas, estritamente, aos objetivos deste 
trabalho, pois é por meio do crédito que as instituições financeiras, no processo da 
intermediação financeira, ficam passíveis aos riscos envolvidos nas transações dessa 
atividade. Em decorrência disso, o segmento bancário constitui a Provisão para Devedores 
Duvidosos como meio de controle do risco de crédito diante da expectativa de perdas 
decorrentes dessas operações, visto que nem todos os devedores honram seus compromissos.

O mercado de crédito, conforme Assaf Neto (2003), tem como objetivo suprir as necessidades 
de caixa de curto e médio prazos dos agentes económicos, através da concessão de créditos às 
pessoas físicas e empréstimos e financiamentos às pessoas jurídicas.

2.2.1 Conceitos básicos

Diversos autores como Assaf Neto (2003, p. 118), Niyama e Gomes (2002, p. 47), Reed e Gill 
(1995, p. 138), Santos (2000, p. 12), Saunders (2000, p.27), Silva (2003, p. 65) e Schrickel 
(2000, p. 12) enfatizam que a carteira de operações de crédito das instituições financeiras 
representa a principal aplicação de recursos captados e item importante do processo de 
diversificação e de produtos financeiros dos seus ativos.
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2.2.2

47 Descumprimento de obrigações assumidas contratualmente pelo devedor.

Assaf Neto (2003, p. 118) afirma: “[...] o mercado de crédito visa fundamentalmente suprir as 

necessidades de caixa de curto e médio prazos dos vários agentes económicos, seja por meio 

da concessão de créditos às pessoas físicas, seja por empréstimos e financiamentos às 

empresas.”

Assaf Neto e Tiburcio Silva (2002, p.107) definem crédito como sendo “[...] a troca de bens 

presentes por bens futuros.” Essa troca ocorre, de um lado, com a empresa concedente 

trocando produtos por uma promessa de pagamentos futuros e, de outro lado, com a empresa 

que obtém crédito e recebe produtos assumindo o compromisso da efetivação do pagamento 

futuro.

Crédito e atividade bancária

A palavra crédito, dependendo do contexto na qual se insere, assume vários significados. 

Securato (2002, p. 17) fundamenta sobre o termo crédito: “[...] do latim creditum ‘confiança 

ou segurança na verdade de alguma coisa, crença/reputação, boa forma...’ (Caídas Aulete), 

estabelece uma relação de confiança entre duas (ou mais) partes numa determinada operação.”

(2000, p. 35), podem ser definidas “[...] como as que envolvem risco de inadimplência47 de 

obrigações assumidas contratualmente por clientes.”

Schrickel (2000, p.25) conceitua crédito do seguinte modo: “[...] o ato de vontade ou 

disposição de alguém de destacar ou ceder, temporariamente, parte do seu património a um 

terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte a sua posse integralmente, após decorrido 

o tempo estipulado.”

Corno importante regra a ser seguida pelas instituições financeiras na atividade de operações 

de crédito, concessão de empréstimos, Gurley e Shaw (1955 apud SANTOS, 2000) destacam 

a atenção a ser direcionada para a análise da compatibilidade do empréstimo com a 

capacidade de pagamento do tomador.
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O mesmo autor enfatiza que, mesmo o Banco sendo bastante sólido, no processo da 
intermediação financeira é necessário não assumir riscos indevidos, os quais possam suscitar 
questionamentos sobre a solidez e a reputação do Banco.

No que diz respeito a essas transações operacionais, em especial as contas a receber, a 
FIPECAFI (2003, p. 95) apresenta a seguinte conceituação:

Normalmente, esse estoque é representado sob a denominação Duplicatas a Receber, Clientes, 
Valores a Receber, provenientes das transações operacionais da empresa.

Em um Banco, no qual a intermediação financeira é a principal atividade, o crédito, segundo 
Silva (2003, p. 63), “[...] consiste em colocar à disposição do cliente (tomador de recursos) 

certo valor sob a forma de empréstimos ou financiamentos, mediante uma promessa de 

pagamento numa data futura.”

Para Marion (1998, p. 252), “[...] a conta duplicatas a receber corresponde às duplicatas 
emitidas e ainda não liquidadas.” A duplicata é um comprovante de dívida pactuada entre o 
cliente e a empresa cuja liquidez é incerta, pois está sujeita a riscos pelo não recebimento.

Assim sendo, através do crédito, as pessoas físicas conseguem satisfazer suas necessidades de 
consumo e aquisição de bens e, da mesma forma, as empresas utilizam-se do crédito para 
suprir necessidades de capital de giro ou de investimentos permanentes.

Portanto, emprestar dinheiro e financiar a aquisição de bens, no processo da intermediação 

financeira, constituem as principais atividades de um Banco e, consequentemente, sua 

principal fonte de renda.

2.2.3 Estoque de crédito

Estoque de crédito é definido por Vicente (2001, p. 35) como sendo as contas a receber da 
empresa concedente referente às transações relacionadas às suas operações.

[...] como sendo, normalmente, um dos mais importantes ativos das empresas em geral. São 
valores a receber decorrentes de vendas a prazo de mercadorias e serviços a clientes, ou oriundos 
de outras transações. Essas outras transações não representam o objeto principal da empresa, mas 
são normais e inerentes a suas atividades.
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2.2.4

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De acordo com o Plano Contábil das Instituições Financeiras do COSIF, Sistema Financeiro 

Nacional, as Operações de Crédito, sob a rubrica contábil 1.6.0.00.00-1 - empréstimos, títulos 

descontados e financiamentos - componentes do circulante e realizável a longo prazo das 

instituições financeiras, estão dispostas em 7 (sete) subgrupos, por modalidade, a saber:

Nesse caso, conforme o autor, defrontam-se dois valores referentes a Duplicatas a Receber: 

aquele registrado como contrapartida de vendas a prazo e aquele efetivamente a ser recebido 

pela empresa, devidamente deduzidas as possíveis perdas.

Composição e classificação contábil das operações de crédito

Os créditos concedidos pelos Bancos objetivam suprir as necessidades de recursos de 

financiamento (curto e médio prazos) ao comércio, indústria e serviços. Essas operações 

englobam, conforme Lameira (2000, p. 17), “[...] descontos de duplicatas; adiantamentos sob 

caução de títulos de empresas (duplicatas); créditos contra notas promissórias; adiantamento 

às exportações; crédito rural; crédito pessoal.”

Em termos contábeis, as operações de crédito, segundo Niyama e Gomes (2002, p. 48), devem 

ser classificadas em:

2.
3.

Empréstimos: são operações realizadas sem destinação específica ou vínculo à comprovação 
da aplicação de recursos;

Títulos descontados: são as operações de desconto de títulos [...];
Financiamentos: com destinação específica, vinculada à comprovação da aplicação de 

recursos.

Não havendo liquidez ou perdas com clientes, o saldo da conta duplicatas a receber é reduzido 

desse valor.

t.6.1.00.00-4 Empréstimos e Títulos Descontados;

1.6.2.00.00-7 Financiamentos;

1.6.3.00.00-0 Financiamentos Rurais e Agroindustriais;

1.6.4.00.00-3 Financiamentos Imobiliários;

i .6.5.00.00-6 Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários;

1.6.6.00.00-9 Financiamentos de Infra-estrutura e Desenvolvimento;

1.6.7.00.00-2 Operações de Crédito Vinculadas.
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2.2.5

- Desconto bancário de títulos: é uma operação de crédito tipicamente do sistema 
bancário, abrangendo principalmente duplicatas e notas promissórias. Trata-se de um 
adiantamento de recursos de forma a antecipar o fluxo de caixa do cliente.

Contas garantidas/cheques especiais: crédito concedido até um valor limite garantido 
pela instituição bancária. O mutuário da operação saca fundos até o limite contratado para 
saldar suas necessidades mais imediatas de caixa. Os encargos financeiros são calculados 
sobre o valor que permanecer a descoberto e cobrados dos clientes normalmente ao final de 
cada mês.

- Crédito rotativo: são linhas de crédito destinadas às empresas, com determinado limite, 
usadas de acordo com a necessidade. Assemelham-se bastante às contas garantidas, 
diferenciando-se por serem operadas normalmente com garantias de cheques.

- Hot Money: empréstimo de curtíssimo prazo, normalmente por um dia, ou um pouco 
mais, com variação de 1 a 10 dias, utilizado para cobrir as necessidades mais permanentes de 
caixa das empresas.

- Empréstimos para capital de giro: são as operações tradicionais de empréstimo 
vinculadas a um contrato específico com estabelecimento de prazos, taxas, valores e garantias 
oferecidas, atendendo às necessidades de capital de giro das empresas.

- Financiamento de tributos e de tarifas públicas: adiantamento de recursos, de curtíssimo 
prazo, para pagamento de compromissos tributários. Na realidade, trata-se de uma operação 
de Hot Money com outra titulação.

- Crédito Direto ao Consumidor: conhecido no mercado por CDC, é uma operação 

tipicamente destinada a financiar aquisições de bens e serviços por consumidores ou usuários 
finais. O CDC com interveniência representa crédito bancário concedido às empresas para

48 COSIF Capítulo 2 - Elenco de Contas, Seção Função das Contas 2.

Caractcrísticas das operações de empréstimos, títulos descontados e 

financiamentos
Ao tratar dos produtos de empréstimos dos Bancos, o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional48, AssafNeto (2003, p.l 18), Fortuna (1999, p. 130), Freire Filho 
(2002, p.27), Ortolani (2000, p. 62) e Securato (2002, p. 25) descrevem algumas das 
operações bancárias com as suas principais características:
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Ponto importante, abordado em Sound Pratices for Loan Accounting and Disclousure, trata 

da harmonização de práticas contábeis. O BIS argumenta que existe elevado interesse dos 

participantes de mercado em se atingir maior harmonização e fortalecimento da transparência 

na avaliação das operações de crédito, no estabelecimento das respectivas provisões e nas 

exposições ao risco de crédito.

- Operações de vendor: operações em que o Banco paga, à vista, a uma empresa 

comercial vendedora, o valor dos créditos recebidos, descontado dos respectivos encargos 

financeiros.

- Cartão de crédito: modalidade de crédito que permite a realização de compra de bens e 

serviços até o limite estabelecido em contrato.

Destaca, ainda, a relevância da evidenciação, afirmando que bons padrões de Contabilidade 

são necessários para atingir um nível de transparência satisfatório e de informações claras, 

concisas e confiáveis.

repasse a seus clientes, visando ao financiamento de bens e serviços a serem resgatados em 
prestações mensais.

- Adiantamento sobre Contrato de Câmbio: denominado de ACC, é uma operação que 

representa um incentivo de crédito aos exportadores devidamente lastreados nos contratos de 

câmbio com o objetivo de dinamizar as exportações nacionais, tornando-as mais competitivas 

no mercado.

2.2.6 Evidenciação das operações de crédito
Relativamente às operações de crédito, o BIS, Bank of International Settlements divulgou os 

documentos Sound Pratices for Loan Accounting and Disclousure e Best Pratices for Credit 

Risk Disclosure, tratando, respectivamente, das operações de crédito e da divulgação de 

informações sobre os riscos operacionais.

Quanto às exigências sobre as operações de crédito decorrentes da edição das Resoluções 

2682 e 2697, elas se encontram, segundo Uema (2000, p.12), em consonância com o 

recomendado pelo BIS, como demonstrado no Quadro 1.
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Quadro 1 - Exigência de Disclosure da Norma

Norma

XI

IX

XIXeXXlII

III, XIII e XVIIIRes. 2697, art. 3o

Risco de Crédito2.3

2.3.1 Risco e a incerteza

Por mais criteriosas que possam ser as decisões de concessão de crédito, procurando-se 

mitigar as perdas por meio da diversificação e composição da carteira, os resultados das 

operações somente serão conhecidos no seu vencimento, quando haverá certeza ou não dos 

recebimentos dos recursos pactuados. Sobre essa incerteza quanto ao resultado do processo, 

segundo Securato (2002, p. 181), é criada a condição de risco na operação de crédito.

Para a atividade de operação de crédito, as instituições financeiras devem dispor de 

informações dos tomadores devidamente atualizadas, a fim de possibilitar a correta 

mensuração do risco total do cliente.

A análise passa pela identificação da condição financeira do tomador dos recursos e níveis de 

tolerância ao risco, em aderência às normas e política de crédito da instituição.

Res. 2682, art. II, 
inciso I_________
Res. 2682, art. II, 
inciso II________
Res. 2682, art. II, 
inciso III

Exigência de Disclosure da Norma
Distribuição das operações, segregadas por tipo de cliente e 
atividade económica.________________________
Distribuição por faixa de vencimento.

Montantes de operações renegociadas, lançados contra prejuízos 
e de operações recuperadas, no exercício._________________
Composição da carteira de operações de crédito, distribuída nos 
níveis de risco da Res. 2682/99, segregando-as, pelo menos, em 
créditos de curso anormal (atraso inferior a 15 dias) e vencidos 
(com atraso igual e superior a 15 dias).___________________

FONTE: Uema (2000).

Silva (2003, p. 75) afirma que risco de crédito é a probabilidade de um recebimento não 

ocorrer. Há, portanto, uma perda potencial decorrente da falta de habilidade da contraparte em 

cumprir suas obrigações assumidas contratualmente.

O detalhamento deste texto do BIS, Bank for International Settlements está disponível na Internet em: 
<www.bis.org>.

Best 49Pratices

http://www.bis.org
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oculto de nós.”

Na realidade, o risco de crédito existe pela possibilidade da contraparte de um empréstimo 
não desejar ou não apresentar capacidade de cumprir suas obrigações contratuais.

Quando se corre risco, aposta-se em um resultado como consequência de uma decisão 
tomada, embora não se saiba ao certo qual será esse resultado. Dessa forma, Bernstein (1997, 
p. 197) esclarece: “[...] a essência da administração do risco está em maximizar as áreas onde 
temos certo controle sobre o resultado, enquanto minimizamos as áreas onde não temos 
absolutamente nenhum controle sobre o resultado e onde o vínculo entre efeito e causa está

O Comité de Normas Internacionais de Contabilidade IBRACON (2002, p.619), através da 
divulgação dos instrumentos financeiros JAS 32, define risco de crédito como sendo: “o risco 
de que uma das partes contratantes do instrumento financeiro deixe de honrar uma obrigação, 
fazendo com que a outra parte sofra perda financeira.”

Ainda, Perera (1998, p.120) destaca, também, que a explosão da economia global “[...] tem 
criado um ambiente negociai no qual um número cada vez maior de instituições tem aceitado 
crescentes e complexas formas de risco de crédito.”

Risco de crédito, de acordo com Perera (1998, p. 58), é: “[...] o risco da contraparte deixar de 
cumprir suas obrigações relativas ao serviço da dívida; pode ser representado, também, pelo 
declínio no ‘rating ’ da contraparte, o que indica que a probabilidade de ‘default ’ aumentou.”

Nesse contexto, a Contabilidade, como instrumento de informações aos usuários externos e 
internos, permite diagnosticar, mensurar e avaliar os riscos de crédito, bem como produzir

Para Souza {In: IV Fórum jurídico de instituições financeiras, 2001, p.17), todo crédito está 
associado à noção de risco, tendo a instituição financeira o papel de administrá-lo e 
dimensioná-lo com segurança, em cada operação concedida.

Duarte Júnior e Varga (2003, p. 399), ao tratarem de risco de crédito, esclarecem que: “ a 
perda pode ocorrer de 2 maneiras. A primeira é quando a contraparte deixa de honrar o 
contrato, conhecida como risco de default. A segunda, conhecida como risco de spread, 
ocorre quando o valor do mercado do empréstimo sofre alterações.”
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adequação das provisões das operações de crédito das

Duarte Júnior e Varga (2003, p. 371) advertem que:

Com a obrigatoriedade da classificação das operações de crédito das instituições financeiras, 
definidas pela Resolução n° 2682/99 do CMN, o risco de crédito passou a ter maior atenção e 
evolução no segmento, notadamente no trato da adequação da provisão para devedores 
duvidosos.

Isso posto, busca-se metodologia para assegurar a obtenção de escalas mediante a aplicação 
de técnicas estatísticas para classificação de risco, a exemplo do credil scoring e o rating.

1.
2.
3.
4.

risco do cliente ou risco intrínseco (intrinsic risk);
risco da operação (transaction risk)', 
risco de concentração (concentrai ion risk') e 
risco da administração do crédito (credit management risk).

Para o Banco Central não existe uma classificação de risco para pessoa física ou jurídica, mas 
para cada operação. Sendo assim, uma pessoa pode possuir operações de crédito numa mesma 
instituição financeira, com classificações de risco diferentes, em função da natureza, garantia 

e finalidades diferentes.

2.3.2 Classificação dc riscos de credito
A classificação dos riscos de crédito de um Banco (bank credil risk), conforme Silva (2003, 

p.75), subdivide-se em 4 (quatro) grupos:

informações relevantes sobre a 

instituições financeiras.

O “rating”, segundo Vicente (2001, p. 44), é uma ferramenta a ser acrescida no processo da 
mensuração e avaliação de risco de crédito de acordo com o perfil de cada empresa, dividindo 
os empréstimos em classes diferentes, de modo que sejam provisionados valores para as 
perdas segundo essa classificação. Quanto melhor o rating do empréstimo, menor será a 
porcentagem provisionada.

O desenvolvimento de modelos para a atribuição do rating “dependerá do volume e da qualidade 
das informações de que se dispõe, da qualificação da equipe responsável por esse
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Os sistemas de credit scoring, conforme Securato (2002, p. 274), contêm as mesmas 

concepções e idéias fundamentais na forma tradicional de avaliar o risco de crédito, pois 

buscam identificar os fatores cruciais determinantes da probabilidade de ocorrer o default, e 

combiná-los de modo a obter um escore quantitativo.

As classificações por níveis de risco das operações realizadas pelas instituições financeiras 

são encaminhadas para uso exclusivo do BACEN, o qual as armazena no atual SCR, Sistema 

de Informações de Crédito. De posse dessas informações, o órgão supervisor, como o maior 

interessado nos dados do SCR, utiliza-as para avaliar a situação económico-financeira das 

instituições financeiras e para fiscalização dessas instituições, como forma de resguardar a 

segurança do SFN e dos recursos a elas confiados pelos depositantes.

desenvolvimento, das ferramentas estatísticas que serão utilizadas e do valor que poderá ser 
investido para a elaboração desses modelos [...]

2.3.3 SCR, Sistema de Informações de Crédito
O CMN, por meio da Resolução 2.39O50, de 22 de maio de 1997, criou a Central de Risco de 

Crédito, determinando que as instituições financeiras, obedecidas determinadas condições, 

passassem ao Banco Central informações sobre as operações de crédito.

a serem

De maneira específica, para este trabalho, as operações de crédito efetuadas por pessoas 

físicas e jurídicas são classificadas de acordo com o estabelecido pelo CMN através da 

Resolução n2 2682/99, cuja determinação é a de que todas as operações de crédito das 

instituições financeiras sejam classificadas em determinados níveis de risco, 

abordados no próximo capítulo.

Saunders (2000, p. 218) adverte que, com a classificação de risco, é possível construir a 

estrutura temporal de probabilidades futuras esperadas, entretanto o sistema de rating possui 

um problema - o de não levar em conta a diversificação da carteira de crédito, ou seja, os 

riscos de crédito de cada classificação são somados e a correlação entre eles é nula.

í0 Substituída pela Resolução 2.724, de 31 de maio de 1994.
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2.

A implantação do sistema integrando informações de crédito ocorreu somente em 17/08/1998, 
quando os dados da Central de Risco dc Credito - CRC foram disponibilizados às instituições, 

o que permitiu a troca de informações entre os integrantes do SFN.

Silva (2003, p. 87) ressalta que a CRC, atualmente, é uma das mais importantes fontes de 

informação para os próprios Bancos.

Com as inovações introduzidas pela Res. 2682, criou-se o ambiente para que o investidor 
apurasse sua capacidade em distinguir os riscos de créditos nos portfolios das instituições, que 

para Duarte Júnior e Varga (2003, p. 315):

A solução para esse pleito foi a estruturação da base de dados sobre as operações de crédito 
dos valores relevantes, tendo na Central de Risco de Crédito o seu principal instrumento para 
a avaliação do risco de crédito das instituições financeiras.

[...] o supervisor precisava de ferramentas adicionais que lhe permitissem o efetivo desempenho 
de suas responsabilidades legais. Diagnosticou-se a necessidade de construir uma base de dados 
capaz de distinguir os riscos de crédito, de produzir informações gerenciais em tempo reduzido e 
de ampliar o escopo e a precisão das inspeções diretas, sem dilatar o prazo de inspeção.

Recentemente, através do Comunicado n° 12180, de 21/05/2004 (BACEN, 2004), ocorreu a 
transição assistida da CRC para o Sistema de Informações de Crédito - SCR, o qual se 
encontra em fase de implantação. Dessa forma, o SCR passou a ser o sucessor do CRC, 
mantendo sua administração sob a responsabilidade do BACEN, a quem cumpre armazenar 
as informações encaminhadas e disciplinar o processo de correção e atualização da base de

A Central de Risco de Crédito é um sistema gerido pelo BACEN, semelhante51 aos existentes 
na Alemanha, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Espanha, França, Itália, Peru e Uruguai, 
tendo por objetivos básicos:

1. subsidiar o gestor com informações precisas e sistemáticas sobre as financeiras para 
consultas das operações de crédito contratadas pelas instituições financeiras;

ser utilizada pela instituição financeira para avaliar a capacidade de pagamento de seus 
clientes.

51 Bacen SFN/SCR.



39

Ao efetuar operações de crédito, as instituições financeiras desejam o retorno dos valores 
emprestados, nas respectivas datas de vencimento, acrescidos dos juros pactuados. E, como 
inexiste a certeza do retorno da concessão do crédito, o agente financeiro acresce à taxa do 
negócio o chamado risco do negócio como probabilidade de não reaver o valor concedido.

A base legal para o sistema coletar e compartilhar informações entre as instituições 
participantes do SFN e o respeito à privacidade do cliente no que diz respeito ao sigilo e à 
divulgação de informações estão dispostas na Lei Complementar 105, de 10/01/2001 e a 
Resolução 2.724, de 31/05/2000 .

Porém, o acesso às informações é limitado exclusivamente à adequação de ferramentas de 
processos de uso interno do BACEN, sendo vedada a utilização, conforme Carta Circular 
3126, de 19/04/2004, do BACEN, com propósitos afins à avaliação do risco de crédito de seus 
tomadores ou proponentes.

As informações constantes da SCR não atendem somente à área de supervisão bancária, mas 
também ao próprio sistema financeiro através de suas instituições, permitindo aprimoramento 
das decisões de concessão e gerenciamento de crédito, contribuindo à redução da 
inadimplência do sistema e do spread bancário.

O sistema tem por finalidade proporcionar ao órgão superior melhor capacidade de 
monitoramento de riscos de crédito, desenvolvimento de melhores instrumentos para detectar 
potenciais problemas nas carteiras de crédito das instituições financeiras e também auxiliar a 
antever e prevenir crises no Sistema Financeiro Nacional.

2.3.4 Os efeitos dos riscos de crédito
O custo das operações de empréstimo tem como fator determinante o risco do negócio, o que 
explica, de certa forma, a dificuldade da concessão ou não de empréstimos pelos Bancos.

dados pelas instituições financeiras participantes. O referido sistema é o principal instrumento 
utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições 
financeiras.
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Tabela 1 - Apuração do spread na Indústria Bancária

Os pontos principais do trabalho tratam da classificam o spread bancário em categorias (bruto, 

direto e líquido) e dá destaque ao spread líquido.

Para a obtenção do spread líquido, segundo o referido estudo, incorpora-se certa parcela de 

subjetividade determinada pelos critérios utilizados de alocação dos custos dos produtos,

O Depep (BACEN, 1999, p.7) aponta o risco de crédito como um fator determinante do custo 
das operações de empréstimo que incorpora o spread52 bancário, elucidando, também, o fato 

de haver dificuldade ou mesmo a não concessão de empréstimos pelos Bancos.

O estudo elaborado pela FIPECAFI (2004, p. 16) mostra que um spread é constantemente 

vítima de análises incorretas. Por conseguinte, apresenta um modelo de apuração do spread 

bancário com diversas originalidades em relação às estruturas de cálculos tradicionalistas ou 

simplistas.

Estrutura do resultado_______
a) Receita de aplicação financeira
b) Despesa de captação________

Spread bruto (a - b)_________
Spread direto______________
Spread líquido_____________

Spreads___________________
a) Receita de aplicação financeira
b) Despesa de captação________

Spread bruto (a - b)________
Spread direto______________
Spread líquido_____________

Fonte: FIPECAFI (Estudo sobre a estrutura da taxa de juros no Brasil - Apuração do spread na indústria 
bancária, 2004)

PF_____
100,00% 
-26,90%
73,10%
45,64%
11,22%

PF_____
35,49% 
-9,55% 
25,94% 
16,20%
3,98%

PF + PJ
100,00% 
-37,88% 
62,12% 
38,29% 

6,79%
PF + PJ

27,37% 
-10,37% 
17,00% 
10,48% 

1,86%

52 Diferença entre as taxas de juros básicas (de captação) e as taxas finais (custo ao tomador). (BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - BACEN. Juros e spreadbancário no Brasil. DEPEP, 1999, p. 3).

PJ______
100,00% 
-50,13%
49,87%
30,08%

1,84%
PJ______

21,81% 
-10,93%
10,88%
6,56%
0,40%

Dessa forma, Marshall (2002, p. 213) destaca a importância em se analisar a medida do risco 

de crédito que tem como foco a probabilidade da ocorrência de um evento, como a falta de 

pagamento c seus impactos para a recuperação.
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Provisão para Créditos em Liquidação2.4

Observa-se nas definições que tratam do risco, a indeterminação e perdas presentes, ficando 
implícita a noção de resultados indeterminados, isto é, certeza ou incerteza. As diferenças nas 
causas de perda e seus efeitos constituem uma base para diferentes classificações de risco 
financeiro e não financeiro como sendo estáticos e dinâmicos, especulativos, de mercado, 
operacional, de liquidez, e de taxa de juros.

Ao ponderar a determinação do risco de crédito, Santos (2000, p. 1) aborda o assunto, 
afirmando:

[...] a determinação do risco de inadimplência (risco do crédito) na concessão de empréstimos 
constitui-se em uma das principais preocupações dos executivos bancários, tendo em vista 
relacionar-se com a ocorrência de perdas financeiras que poderão prejudicar a liquidez 
(capacidade de honrar dívidas com os supridores de capital) e a captação de recursos do mercado 
financeiro e de capitais.

minimizada pelo exercício de julgamento dos profissionais e pesquisadores que conduziram o 
trabalho..

Os resultados apurados indicam, conforme Tabela 1, valor positivo de 3,98% para pessoa 
física e de 0,40% para pessoa jurídica. O total do spread bancário praticado no Brasil, em 
2003, pelos Bancos constantes da amostra selecionada foi de 17% bruto; 10,48% direto e 
1,86% líquido.

Por mais criteriosa e seletiva que seja a avaliação na concessão do crédito, o resultado da 
operação só será conhecido quando do recebimento ou não, do valor pactuado pela operação, 
no seu vencimento. Essa ausência de certeza é que proporciona o risco na operação e que dá 

origem à provisão para devedores duvidosos.

2.4.1 Provisão para créditos em liquidação e a estimativa de perdas
A constituição da provisão para créditos em liquidação duvidosa representa, em qualquer 
empresa, de acordo com Niyama e Gomes (2002, p. 75), uma estimativa de perda provável 
dos créditos, em atendimento aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial ao
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2.4.2

da Realização da Receita e Confrontação com a Despesa, 

Conservadorismo.

Ao tratar do princípio da realização da receita e da confrontação das despesas (Competência), 
ludícibus (2000, p. 58) afirma não ser possível “[...] reconhecer a receita sem que a despesa 
associada seja delincável, mesmo que apenas como estimativa, caso da provisão para 

devedores duvidosos.”

No reconhecimento de dívidas de difícil recebimento, a empresa deve, conforme Jones (2002, 
p. 158), estimar as prováveis perdas e efetuar a provisão, conhecida como provisão para 

dívidas ou créditos de difícil liquidação.

Provisão para créditos em liquidação no sistema financeiro
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, segundo Beattie et al. (1995), é o maior item 
de despesa das instituições bancárias dos principais países do mundo e o seu correto 
reconhecimento e mensuração são cruciais para a estabilidade da instituição e do sistema 
financeiro global.

Primo (2003) equaciona o termo “provisão” para devedores duvidosos em uma relação direta 
com a incerteza quanto ao recebimento e, consequentemente, com a perda de substância 
económica de um crédito, destinando-se a cobrir perdas prováveis e estimáveis nas operações.

Para Blatt (2001, p.l 2), a provisão para devedores duvidosos ou provisão para créditos em 
liquidação fundamenta-se na estimativa das perdas possíveis, a partir da inadimplência de 
seus clientes.

Para a análise das operações de uma instituição, é necessário identificar a composição e 
geração do resultado, a fim de proteger e fortalecer o capital e remuneração aos acionistas, 
pois as perdas debilitam o capital, perturbam a confiança e preocupam principalmente os 
grandes depositantes, além de reduzir a liquidez, podendo refletir em grave acidente ao 
sistema financeiro.

e ao da Prudência ou
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2.4.2.1

Segundo esses autores, é necessário, ao tratar dos créditos de curso anormal e provisão para 

créditos de liquidação duvidosa, efetuar o dimensionamento adequado da provisão que 

possibilite avaliar o nível de risco, dada a sua importância e relevância aos usuários da 

informação contábil.

Como a matéria-prima de uma instituição financeira é o dinheiro, a intermediação desses 

recursos não pode ser abalada em hipótese alguma por desconfiança dos seus depositantes.

A verificação detalhada da instituição passa pelo exame minucioso da origem dos resultados 

das operações, pois à medida que os resultados são originados e sustentados por operações 

sólidas, maior é a manutenção dos seus resultados no fortalecimento do capital.

[...] informações devem contemplar a identificação do cliente; o montante das dívidas a vencer, 
vencidas e baixadas como prejuízo, de responsabilidade do cliente; o valor das co-obrigações 
assumidas e garantias prestadas ao cliente; o nível de risco (AA a H) das operações de crédito do 
cliente, segundo os critérios de avaliação da instituição financeira.

Sobre os recursos alocados, Andrezo e Lima (2002, p. 261) ressaltam que as

No tratamento contábil das instituições financeiras, o BACEN, na função de supervisão e 

fiscalização do SFN, exercendo o controle do crédito e estabilidade do sistema, faz cumprir as 

disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor, através de normas específicas 

sobre provisão para créditos de liquidação duvidosa expedidas pelo CMN.

Classificação e função da provisão para operações de crédito das instituições 

financeiras
No COSIF, as Operações de Crédito 1.6.0.00.00-1 têm sua provisão correspondente titulada 

de Provisão para Operações de Crédito - 1.6.9.00.00-8, foco principal do presente estudo.

Sobre o assunto, Martins (1996, p. 13) afirma que a provisão para créditos de liquidação 

duvidosa “[...] tem, nas instituições financeiras, situação e características totalmente 

peculiares que obrigam seus administradores e auditores a um tratamento especial, muito 

diferenciado das atinentes às empresas industriais, comerciais e de serviços.”
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De maneira semelhante às operações de crédito, existe uma provisão correspondente para 
cada tipo de operação, também subdividida codificações contábeis, com as respectivas 

funções53:

A natureza conservadora é retratada pela regulamentação de normas do Banco Central do 
Brasil que exerce as funções de fiscalizar e orientar as instituições, visando à manutenção da 
solidez do sistema e confiança dos depositantes e investidores.

A confrontação entre receitas e despesas demonstra o envolvimento das transações. 

Normalmente, a receita atual somente é possível a partir do sacrifício de ativos adquiridos 
anteriormente, embora possam ocorrer casos nos quais a aquisição e sacrifício de ativos 
ocorram simultaneamente ao ganho da receita e, em raras situações, posteriormente ao ganho 
dela.

O Princípio da Prudência requer a avaliação de ativos e receitas pelo menor valor, e a 
evidenciação de passivos e despesas pelo maior valor, dentre as alternativas possíveis, 
objetivando retratar prejuízos potencialmente existentes.

Para Niyama (2002, p. 75), a constituição da provisão para créditos em liquidação duvidosa 
representa, em qualquer empresa, uma estimativa de perda provável dos créditos, em 
atendimento: aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, especialmente ao da Realização 
da Receita e Confrontação com a Despesa; e ao da Prudência ou Conservadorismo.

Nas instituições financeiras, a constituição da provisão para devedores duvidosos apresenta 
características diferenciadas em relação às praticadas pelas demais empresas, como as do

53 Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro. COSIF. BACEN. Disponível na Internet em: 
<http://www4. bcb.gov.br/NXT/gateway. dll?f=templates&fn=default.htm&vid=nmsDenorCosif:idvDenorCosif>.

2.4.2.1 Constituição da provisão para operações de crédito
Neves e Viceconti (1998, p. 41) denominam que a Provisão para Devedores Duvidosos é 
constituída em virtude da expectativa de perdas ocasionadas à pessoa jurídica por haver 

efetuado vendas a prazo e da consequente possibilidade de nem todos os devedores honrarem 

seus compromissos.

http://www4._bcb.gov.br/NXT/gateway._dll?f=templates&fn=default.htm&vid=nmsDenorCosif:idvDenorCosif
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2.4.3

A série histórica dos PDD - Provisão para Devedores Duvidosos nos balanços patrimoniais, 

objeto do estudo, é representada como fato consumado, porém de grande utilidade nas ações e 

eventos voltados aos resultados futuros esperados. O estudo dos PDD na prospecção dos 

resultados pretéritos pode contribuir para as ações do presente e antecipar correções para o 

futuro.

A modificação procedida pelo Banco Central do Brasil altera a metodologia nos 

procedimentos da contabilização das provisões para créditos em liquidação e, por se tratar de 

modificação recente, pode manter ou mudar a informação no trato da comparabilidade no 

tempo, objeto desta pesquisa.

comércio e da indústria ou prestação de serviços. A diferença básica é que a mercadoria da 

entidade financeira é o dinheiro, normalmente representando valor significativo quanto ao 

património líquido, receptível em parcelas de curto, médio e longo prazos, tendo como fontes 

de recursos as operações passivas, captadas por intermédio de recursos de terceiros.

Para melhor entendimento do assunto, são apresentados, na seqiiência, os atos normativos 

expedidos pelo CMN através das Resoluções n° 1748/90 e n° 2682/99, balizadores da 

fundamentação do presente trabalho.

Resolução n° 1748/90
A Resolução n° 1748, de 30/08/90 que substituiu a Resolução n° 1675, de 21/02/89, 

proporcionou, durante a sua vigência, inúmeras contribuições, com destaque à uniformização 

do tratamento dos créditos do setor público e privado para fins de constituição da provisão e o 

tratamento dos créditos renegociados.

2.4.3.1 Origem da Resolução n° 1748/90 - Operações com o setor público
Nas considerações do Voto BCB 643/90, de 10.08.1990, da Diretória Colegiada do Banco 

Central do Brasil, destaca-se que a norma que antecedeu à Resolução n° 1748/90 havia: 

“dispensado tratamento diferenciado para as operações contratadas com o setor público e o 

setor privado, particularmente no que diz respeito aos percentuais indicados para a provisão 

de créditos de liquidação duvidosa.”
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1.

Ainda nas considerações do teor do referido voto, recomenda-se alteração do tratamento 

dispensado ao setor público:

Atualmente, diante dos novos parâmetros operacionais, decorrentes do plano de estabilização 
económica, é recomendável exigir-se uma posição mais conservadora com relação aos créditos 
deferidos ao setor público que se encontram em curso anormal, como forma de induzir a 
capitalização das instituições.

Dessa forma, as operações contratadas com o setor público vencidas e/ou parcelas vencidas, 

de responsabilidade direta ou indireta de entidades dos Governos Federal, Estaduais e 

Municipais, inclusive dos próprios Governos, podiam ser mantidas em contas em atraso, sem 

a obrigatoriedade de transferência para as contas de créditos em liquidação.

Para disciplinar o assunto, a Resolução n° 1748/90 determinou a inscrição em créditos em 

liquidação das operações contratadas com o setor público, com a inscrição obrigatória em 

contas de créditos em liquidação, no máximo, após 360 dias de vencimento.

No Voto BCB 643/90 (1990, p. 97), a proposição de alterações da Resolução n' 
visava em síntese a:

i° 1675/89

possibilitar a admissão e inscrição em créditos em liquidação de outros valores a critério 

do Banco Central, além dos previstos, por estarem restritos aos créditos de difícil liquidação, 

efetivamente comprovados pelas instituições perante o Banco Central do Brasil;

2. eliminar a opção que facultava às instituições a possibilidade de manter contas em 

atraso, estabelecendo a obrigatoriedade de inscrição nos créditos em liquidação de operações

2.4.3.2 As alterações das normas de provisionamento

Sobre as alterações nas normas de provisionamentos, Parente (2000, p. 2) afirma que a 

Resolução n° 1748/90 “[...] surgiu em função da necessidade de aumentar o rigor da 

classificação dos créditos concedidos para o setor público, constituindo-se numa 

uniformização das regras de provisionamento para créditos concedidos ao setor público e 
privado.”
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3.

4.

A regra era clara: o reconhecimento para constituição de provisões aos devedores duvidosos 

ocorria em função das limitações dos atrasos realizados. A ausência de regra vigente que 

envolvesse a amplitude da provisão no sentido contábil era uma das características e prática 

contábil do sistema financeiro.

Determinava, também, que, para as transferências das operações para as contas de Créditos 

em Liquidação, deveriam ser observados o prazo de inadimplência e o tipo de operação, a 

exemplo dos Adiantamentos a Depositantes, cuja transferência deveria ser efetivada após 

decorridos 60 (sessenta) dias da data da ocorrência do atraso

e/ou parcelas vencidas de responsabilidades dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, 
inclusive de suas entidades;

dar tratamento uniforme aos créditos de curso anormal, tanto do setor público como do 

setor privado, com inscrição obrigatória em contas de créditos em liquidação no máximo após 

360 dias de vencidos;

eliminar a discriminação quanto à incidência de percentuais, imposta até então somente 

ao setor privado, para a formação de provisões aos créditos em liquidação duvidosa.

Sobre essa prática, Neves e Viceconti (1998, p. 35) afirmam que “[...] o termo Provisões 

refere-se à despesa com perdas ou com a constituição de obrigações que, embora já tenham 

seu fato gerador contábil ocorrido, não podem ser medidas com exatidão e têm, portanto, um 

caráter estimativo.”

As regras de aprovisionamento previstas na Resolução n° 1748/90 baseavam-se, a exemplo da 

Resolução n° 1675/89, na observação dos atrasos nos pagamentos e da suficiência da 

cobertura proporcionada pelas garantias das operações.

Com as alterações destacadas, revogou-se a Resolução n° 1675/89, passando a vigorar a 

Resolução n° 1748, de 30.08.1990, sendo ela editada em 31.08.1990, perdurando até 

28.02.2000.
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1.

Dessa fornia, ao se adotar o indicativo da relação direta da provisão com o atraso dos 
recebimentos das operações, deixa-se de abranger a amplitude das possíveis origens do risco 
nas atividades de crédito.

Sendo assim, ao vincular a constituição de provisões apenas a partir do não recebimento das 
operações de crédito, desautoriza-se o caráter prospectivo e estimativo da definição de 
provisão.

As operações que não apresentavam liquidez nos seus vencimentos eram segregadas em 
contas tituladas por Créditos em Atraso, a respeito das quais, em cada balancete mensal ou 
balanço semestral, a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa não poderia ser inferior 
ao somatório decorrente da aplicação de percentuais incidentes sobre o valor dos créditos 
atualizados, segundo as normas contábeis em vigor, em montantes suficientes para fazer face 
às perdas prováveis na realização dos créditos, a saber 54:

Parente (2000, p. 2) destaca que “[...] o atraso é mais que um indicativo de risco elevado; ele é 
também o sintoma que antecede uma perda efetiva.”

2.4.33 O vínculo das PDD com as operações em atraso
A regulamentação das instituições financeiras ao atrelar a PDD ao atraso nas operações, 
exime-se do trato de caráter estimativo previsto na definição, ferindo o conceito teórico 
apresentado por Niyama e Gomes de que a constituição da provisão para créditos em 
liquidação duvidosa representa uma estimativa de perda provável dos créditos, em 
atendimento aos Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial ao da Realização da 
Receita e Confrontação com a Despesa, e ao da Prudência ou Conservadorismo.

20% (vinte por cento) sobre as operações amparadas por garantias, as quais, ajuízo 
das instituições, fossem consideradas suficientes à cobertura do saldo devedor atualizado, 
registradas em contas de atraso;

2. 50% (cinquenta por cento) sobre as operações amparadas por garantias as quais, a
juízo das instituições ou a critério do Banco Central do Brasil, não fossem consideradas 
suficientes à cobertura do saldo devedor atualizado, registradas em contas de atraso;

54 Artigo 9o da Resolução n° 1748, do Conselho Monetário Nacional, de 30.08.1990.
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3. 100% (cem por cento) dos créditos inscritos em contas de créditos em liquidação.

2.4.3.4

Com a possibilidade do provisionamento na sua totalidade dos créditos sem todas as 

condições preenchidas para a classificação de um crédito como em Liquidação, identifica-se 

que o órgão regulador do sistema financeiro tenta se aproximar do conceito probabilístico de 

perda, descortinando avanço conceituai, em oposição à provisão somente amparada pelos 

atrasos decorrentes do não recebimento das operações.

ARTIGO 1. Determinar que os bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, 
bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
arrendamento mercantil, sociedades corretoras e sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, sociedades de crédito imobiliário, caixas económicas, associações de poupança e 
empréstimo e cooperativas de crédito transfiram para as contas de créditos em liquidação os 
seguintes créditos considerados de difícil liquidação: [...] IX - Outros créditos de dificil liquidação, 
que possam ser efetivamente comprovados pelas Instituições perante o Banco Central do Brasil ou 
a critério deste.

Art. 9. Em cada balancete mensal ou balanço semestral, a provisão para créditos de liquidação 
duvidosa não poderá ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos percentuais a seguir 
mencionados, incidentes sobre o valor dos créditos atualizados segundo as normas contábeis em 
vigor, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores das instituições pela constituição de 
provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos.

Porém, o avanço esperado da constituição de provisões com a adoção da prospecção 

probabilística de perda, não mantendo identificação com os créditos classificados como em 

Liquidação ou em Atraso, não se materializa de imediato.

A possibilidade da desvinculação das operações com os atrasos

Apesar de a Resolução n° 1748/90 não estabelecer, terminantemente, a constituição de 

provisões com base em estimativas preventivas, determinava em seu artigo le, inciso X, a 

possibilidade de provisionar, na sua totalidade, os créditos cujas condições não estivessem 

todas preenchidas para a classificação de um crédito como em Liquidação:

Além disso, nota-se que o caminho trilhado pelas instituições financeiras, tinha por opção a 

prerrogativa estabelecida no artigo 9o da Resolução n° 1748/90, para a constituição de 

provisões não identificadas, isto é, sem associação aos créditos classificados como em 

Liquidação ou em Atraso:
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Nesse aspecto, as instituições financeiras começavam a se utilizar da política de renegociação 

dos créditos inadimplentes como forma de evitar o reconhecimento de possíveis constituições 

de seus créditos em atraso.

Com a renegociação dos créditos vencidos, a operação voltava a possuir os requisitos exigidos 

de uma operação normal, retornando, assim, à composição da carteira normal, proporcionando 

às instituições financeiras a constituição de provisões “não identificadas”, com o objetivo de 

se salvaguardar do risco de crédito da operação.

Como a referida resolução necessitava de reformulação foi substituída pela Resolução 

2682/99, adequando-se o trato da matéria aos padrões internacionais.

A heterogeneidade no trato normativo desse assunto era decorrente da ausência de 

padronização dos procedimentos contábeis, o que ocasionava práticas contábeis como a baixa 

de crédito em liquidação, como prejuízo no menor espaço de tempo possível e a provisão total 

dos créditos com atraso superior a 60 dias sem a devida classificação como Créditos em 

Liquidação, culminando em maiores dificuldades nas análises entre as corporações.

Dessa forma, não se tratava de uma política de adoção conservadora de provisionamento de 

operações problemas, identificadas e não identificadas, mas de um mecanismo que permitia às 

instituições provisionar valores expressivos quando, na realidade, tais provisões poderiam ser 

inferiores ao risco real da carteira.

A referida prerrogativa foi adotada como uma prática habitual nos anos seguintes à edição da 

Resolução n° 1748/90, e o excesso de provisão em relação aos Créditos em Liquidação e 

Créditos em Atraso passava a ser um diferencial competitivo, demonstrando a política 

conservadora de provisionamento e associando à idéia de que a instituição financeira estaria 

preparada para absorver perdas em volumes maiores que os créditos vencidos.

Diante da ausência da padronização dos procedimentos contábeis, verificou-se que a 

Resolução 1.748/90 não estava mais adequada para suprir as necessidades do mercado interno 

e externo, motivada pela ausência de uma regra de provisionamento de possíveis perdas na 
carteira de crédito.
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2.4.4

.0

.0

O normativo anterior, ainda que permitisse uma razoável avaliação dos riscos das operações de 
crédito e alguma transparência da segmentação das operações nos balanços (por garantia, por prazo 
e por percentual de provisão), deixava em aberto a interpretação de um conjunto relevante de 
dispositivos legais, que tomava divergente a sua aplicação.

Os autores destacam que as distorções causavam efeitos nocivos à transparência dos riscos, 

notadamente no que tange à comparabilidade dos balanços e à evidenciação insuficiente da 

posição da carteira nas notas explicativas.

Resolução n° 2682/99

A Resolução n° 2682, de 2Ide dezembro de 1999, que substituiu a Resolução n° 1748/90, veio 

reformular o tratamento das provisões para devedores duvidosos das instituições financeiras.

I. 
no
II.
III.

Conforme o referido voto, a revisão completa dos critérios estabelecidos pela Resolução n* 

1748/90 foi priorizada com o objetivo de abranger aspectos que dificultavam a constituição de 

provisão para perdas em técnicas mais adequadas.

Como o avanço na estrutura normativa era imperativo, o voto do Banco Central do Brasil - 

BCB 454/99 (1999, p. 71) destacava a necessidade de reformulação no trato da matéria 

ressaltando vários aspectos geradores de discussão ao longo do período, como:

2.4.4.1 Origem da Resolução n' 

padrões internacionais

Ao analisar a substituição da norma, Duarte Júnior e Varga (2003, p. 311) afirmam que :

2682/99 - Adequação das normas brasileiras aos

No trato da matéria, o Voto BCB 454/99 ressalta a necessidade de harmonização entre os 

procedimentos nacionais e internacionais, em face da globalização dos mercados, da 

integração com outros países e da importância do fortalecimento de uma supervisão bancária 

consolidada.

classificação das operações em créditos em atraso e em liquidação, pautada somente 
prazo de inadimplência, desconsiderando o risco potencial do tomador dos recursos;

tratamento dado aos créditos objetos de renegociação;
tratamento dispensado aos créditos de longo prazo, assim considerados aqueles cujo 

prazo original de contratação seja superior a 36 meses;
IV. falta de aderência aos procedimentos adotados intemacionalmente.
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2.4.4.2 Harmonização dos procedimentos nacionais e internacionais
A necessidade de harmonização entre os procedimentos nacionais e internacionais foi 

ressaltada no voto BCB 454/99, através de argumentos como: a globalização dos mercados, a 

integração com outros países e a importância do fortalecimento de uma supervisão bancária 

consolidada.

Com a estabilização após o Plano Real, os argumentos citados foram caracterizados pela 

adoção de medidas prudentes, mais restritivas, visando à consolidação e solidez do sistema.

Como exemplo dessas medidas, Rocha (2001, p. 15), enfatiza a incorporação da exigência de 

maior capitalização dos Bancos, diante dos novos padrões de provisionamento para operações 
de crédito que:

A respeito dessa capitalização, a Resolução n° 2099, de 17.08.1994, incorporou em suas 

regulamentações as normas do Acordo da Basiléia55. Dentre seus princípios, os mais 

relevantes para a concentração do crédito reportam-se à:

[...] a adoção de um maior número de níveis de provisionamento, de A A (zero) até H (100%), 
varia de acordo com a qualidade do cliente e do garantidor, da pontualidade no pagamento e 
das características da operação, estabelecidas pela Resolução n° 2682/99, tende a afetar 
negativamente o património liquido dos bancos, especialmente por ser realizada ex-ante 
obrigando à maior capitalização. (Grifo nosso)

A revisão dos critérios abrangia, também a evidcnciação dos riscos de crédito existentes nos 

portfolios das instituições, culminando, segundo Duarte Júnior e Varga (2003, p. 312), com a 

elaboração do atual norma sob o foco de duas linhas de ação: o aumento das informações 

relevantes para a compreensão dos riscos de crédito e a padronização dos critérios contábeis 

com consequente aumento da comparabilidade das demonstrações financeiras.

Dessa forma, evitou-se a prática constatada de constituir provisões que não apresentavam 

metodologia em tennos da qualidade do crédito e que desfiguravam o perfil de risco da 

carteira.

55 O Acordo da Basiléia foi originalmente assinado em 1988 pelos dez maiores bancos centrais do mundo, e 
previa forte adequação do capital dos bancos em todo o mundo ao novo ambiente dos mercados financeiros. 
(ASSAF NETO, 2003, p. 92).
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Relate-se, também, que essa prática já vem sendo adotada pelos demais países do Mercosul, 

tendo sido inclusive objeto de aprovação por parte da Junta Diretiva da Comissão de 

Organismos de Supervisão e Fiscalização Bancária da América Latina e Caribe.

No âmbito do Mercosul, segundo o voto BCB 454/99 (1999, p. 71), em 1996 foi editada 

resolução através da qual os países membros do Mercosul, para classificação de devedores e 

respectiva provisão para créditos de liquidação duvidosa, comprometeram-se a adotar os 

princípios e normas estabelecidas pela comunidade financeira internacional.

56 As novas regras, divulgadas pelo Comité de Supervisão Bancária da Basiléia, estão em sua terceira e última 
versão para consulta, devendo substituir o conjunto de normas publicado em 1988. A implementação das novas 
regras pelas instituições financeiras dos países-membros deverá ocorrer até o final de 2006.
57 Título 3, Capítulo 50, seção 10, subseção 80 do MN1 - Manual de Normas e Instruções do Banco Central 
(BACEN, 2003)

(•••) exigência do capital mínimo, ponderado pelo risco das operações ativas do banco, que, de 
8%, foi elevado, pela Resolução n° 2399, de 25.06.1997, para 10% e, em seguida, para 11% 
pela Circular 2.784, de 27.11.1997; e o aumento do capital inicial para autorização e 
funcionamento de bancos (Resolução n°2212, de 16.11.1995).

de Capital do Comité de Supervisão Bancária da Basiléia é, conforme 

Parente (2001), um balizador das melhores práticas de administração bancária. Paralelamente 

à discussão do acordo, percebe-se um movimento franco e decisivo das instituições 

financeiras do país na direção da expansão das carteiras de crédito.

O BACEN?7, no tocante à provisão para créditos de liquidação duvidosa e adequação de 

capital, destaca que as classificações dos créditos individuais alicerçam a provisão. A perda 

inerente a cada crédito deve ser levada em conta na classificação a ele atribuída com uma 

provisão constituída individualmente ou de forma consolidada. A provisão para créditos de 

liquidação duvidosa deve estar diretamente relacionada ao nível de risco indicado pelas 

classificações de crédito.

O Novo Acordo56

A estrutura do Novo Acordo está baseada em três pilares: a alocação de capital, o 

fortalecimento da supervisão bancária e exigências de disclosure público para expor os 

Bancos à disciplina do mercado. Com essa estrutura, o Acordo pretende tornar o sistema 

bancário mais estável e eficiente.
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Em razão disso, o Banco Central do Brasil efetuou revisão completa dos critérios até então 

vigentes, estabelecendo procedimentos mais apropriados para a classificação da carteira de 

operações de credito, proporcionando, em decorrência disso, a constituição de provisão para 

perdas em bases tecnicamente adequadas.

A partir dessa constatação, foi proposta a alteração dos critérios de classificação das 

operações de crédito e a redefinição das regras para a constituição de provisão para créditos 

de liquidação duvidosa, culminando com a edição da Resolução n° 2682, de 21 de dezembro 

de 1999, com efeito a partir de 1° de março de 2000 e revogando a Resolução n° 1748/90.

A Resolução n 2682 foi alterada pela Resolução n° 2697 de 24/02/2000 regulamentada pela Circular n° 2974 
de 24/03/2000 e pela Carta Circular n° 2899 de 01/03/2000.
59 Art. 10 da Resolução n° 2682/99.

2.4.43 Nova metodologia para o provisionamento das operações

O Banco Central do Brasil, no processo de adequação das normas brasileiras aos padrões 

internacionais, modificou as regras de provisionamento até então vigentes. Com as novas 

alterações, as operações de crédito passam a ser classificadas em 9 (nove) níveis: AA, A, B, 

C, D, E, F, G e H, em ordem crescente de risco59.

r q

As inovações propostas pela Resolução n° 2682/99 e suas posteriores alterações , de acordo 

com Parente (2000, p. 2), “[...] tornaram a contabilização das operações de crédito mais 

coerentes quanto à transparência desse risco. Essa mudança impactou conseqiientemente o 

processo de avaliação e rating das Instituições Financeiras.”

A classificação nos referidos níveis de risco foi estabelecida no artigo l2 da Resolução ri 

2682/99, conforme os prazos, limitada a 180 dias, o que se visualiza na Quadro 2, a seguir.

A Resolução n° 2682/99, editada em substituição à Resolução n° 1748/90, possui 

características não contempladas, em muitos aspectos, das regras de provisionamento 

anteriormente previstas, tendo surgido diante da necessidade de maior rigor nas regras de 

renegociação de créditos e adequação das normas brasileiras aos padrões internacionais.
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Risco Nível

Observa-se, através do Quadro 3, que a classificação em ordem crescente de risco apresenta o 

primeiro nível AA, como o menor risco para o qual não há provisionamento para créditos de 

liquidação duvidosa. No extremo, apresenta o último nível H, para o qual deve-se fazer o 

provisionamento na sua totalidade, ou seja, 100%.

A Resolução mencionada definiu, também, que a constituição da provisão deve ser feita, 

mensalmente, como estabelecido nos artigos 4e e 6~, não podendo ser inferior ao somatório 

decorrente da aplicação dos percentuais variantes de 0,5% a 100%, em montantes suficientes 

para fazer frente a perdas prováveis na realização dos créditos, como demonstra o Quadro 3.

Quadro 3 - Percentuais das perdas prováveis por níveis de risco 

% sobre o valor das Operações

0,00% 
0,50% 
1,00% 
3,00% 
10,00% 
30,00% 
50,00%
70,00% 
100,00% 

FONTE: Resolução n° 2682/99

AA

TF

"g“

TT

________Períodos de atrasos 
Até 14 dias_____________
Entre 15 e 30 dias_________
Entre 31 e 60 dias_________
Entre 61 e 90 dias_________
Entre 91 e 120 dias________
Entre 121 e 150 dias_______
Entre 151 e 180 dias_______
Superior a 180____________

FONTE: Resolução n° 2682/99

Quadro 2 - Classificação dos atrasos por nível de risco

Nível do risco mínimo 
________A________  
________ B________  
________ C________  
________ D________  
________ E________  
________ F________  
________G________

H

De acordo com a norma, a classificação da operação no nível de risco correspondente é de 

responsabilidade da instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em critérios 

consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando 

aspectos relativos aos devedores e seus garantidores e também quanto à operação.

60 Art. 2° da Resolução 2682/99.
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A norma não trata das características que devem conter um crédito para ser enquadrado na 

classificação AA a H. Dessa forma, cada instituição passa a contar com metodologia própria 

para a classificação das operações nos níveis de risco vigentes.

Na prática, a classificação estabelecida pela Resolução 2682, que varia de AA (menor risco) a 

H (maior risco), proporciona às instituições financeiras instrumento balisador para a 

concessão de créditos.

Dessa forma, quanto maior a classificação do risco do cliente, maior será a provisão para 

crédito de liquidação duvidosa e conseqiientemente menores serão o lucro e a rentabilidade.

Com isso, quando se concede crédito a um cliente classificado como risco A, pelas regras 

atuais, a instituição financeira deve provisionar apenas 0,5% (meio por cento) sobre o valor 

do crédito concedido, a título de provisão para crédito de liquidação duvidosa.

O processo da concessão de crédito é desencadeado na unidade da instituição financeira, ou 

seja, numa agência bancária a qual depende da manutenção de carteira de crédito estruturada 

com clientes de menor risco e que proporcione rentabilidade aceitável, definida pela alta 

direção, para cumprimento das metas e sobrevivência da unidade.

Entretanto, quando a instituição empresta para um cliente com restrições, classificado com 

risco H, necessita provisionar 100% do valor do concedido, a título de provisão para crédito 
de liquidação duvidosa.

Em referência tanto à operação, como a devedores e seus garantidores, estabelecidos pela 

resolução citada, Souza (In: IV Fórum jurídico de instituições financeiras, 2001, p.17) afirma

a) Em relação ao devedor e seus garantidores: situação económico-financeira; grau de 

endividamento; capacidade de geração de resultados; fluxo de caixa; administração e 

qualidade de controles; pontualidade e atrasos nos pagamentos; contingências; setor de 

atividade económica; limite de crédito.

b) Em relação à operação: natureza e finalidade da transação; características das garantias, 

particularmente quanto à suficiência e liquidez; e o valor.
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Nesta pesquisa, dadas as limitações abordadas anteriormente, o referido método não será 

tratado, pois sua análise demandaria outras codificações contábeis não previstas neste 

trabalho.

(...) a norma brasileira optou por não determinar rigorosamente as características que um crédito 
deve preencher para ser classificado entre A A ou H. Com isso, incentivou-se às Instituições o 
desenvolvimento de métodos proprios de classificação de risco, favorecendo o refinamento da 
cultura de crédito do SFN num menor espaço de tempo.

que “[...] a Resolução n° 2682/99 é preventiva [...], veio mudar uma cultura de crédito, não só 

das instituições financeiras como de todos os tomadores dc crédito em geral.”

Dessa maneira, ao comparar a evolução desse indicador com o de instituições similares , o 

analista poderá formar uma idéia razoável sobre o índice adequado para a instituição sob 

análise.

provisionamento das operações, a 

as instituições e dentro delas próprias.

Com a adoção de metodologias próprias para o 

classificação AA a H tende a ser divergente entre 

Acerca do assunto, Parente (2000, p. 8) esclarece:

2.4.4.4 Provisão para perdas e a estimativa dos resultados

No trabalho sobre metodologia de avaliação da capacidade de geração de resultados de 

instituições financeiras, Couto (2002, p. 17) utiliza informações contábeis e gerenciais sobre a 

performance passada como indicadores do que pode ser esperado no futuro. O autor enfatiza 

que “[...] provisões para perdas em créditos é um dos itens freqiientemente para manipular 

resultados e que por ser baseado em estimativas contém elemento inerente de incerteza que os 

faz vulneráveis à manipulação.”

Na sequência, Couto ao tratar de itens relevantes, afirma que a provisão para perdas, na 

maioria dos casos, é um fator importante para a lucratividade e apresenta um método eficaz 

para fazer estimativas: “[...] utilizar a razão entre as despesas de provisão e as receitas de juros 

sobre créditos, que dá uma indicação razoável sobre o grau de conservadorismo da instituição 

em seu provisionamento para perdas em créditos.”
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Quadro 4- Principais caractcrísticas entre as Resoluções 1748/90 e 2682/99

deClassificação das operações prazo

Distribuição das operações.

Classificação do risco do cliente.

nos

Créditos ao Setor Público

A informação contábil.

FONTE: Elaborada pelo autor.

A seguir, aprcscnta-sc o Quadro 4, com as principais característica entre as resoluções 
1748/90 e 2682/99, abordados no presente trabalho.

Metodologia para 
provisionamento das operações

Constituição de provisões com 
base em estimativas preventivas.

Característica_______
Regra básica sobre o 
reconhecimento de PDD

Metodologia para classificação 
das operações nos níveis de risco 
Percentuais incidentes sobre o 
valor dos créditos atualizados

Não previa a segregação por tipo 
de cliente e atividade económica. 
Não prevista.

Resolução n° 1748/90__________
Ocorria cm função dos atrasos e 
da cobertura proporcionada pelas 
garantias das operações.

Resolução n° 2682/99__________
Nível de risco indicado pela 
classificação das operações de 
crédito.

Ausência de regra prospectiva 
para possíveis perdas na carteira 
de crédito. Inadequada para suprir 
as necessidades do mercado 
interno e externo. 
Pautada no 
inadimplência.

Padronização, adequação e 
harmonização dos procedimentos 
contábeis das normas brasileiras 
aos padrões internacionais.

Considera o risco potencial do 
tomador dos recursos e a 
constituição de PDD em bases 
tecnicamente adequadas.________
Segregadas por tipo de cliente e 
atividade económica.____________
Quanto maior a classificação, 
maior será a provisão.___________
Distribuída em ordem crescente 
de risco.______________________
De 0% a 100%, de acordo com a 
classificação no nível de risco, 
AAaH.______________________
A Resolução 2682/90 é 
preventiva e veio a mudar a 
cultura do crédito._____________

Uniformização mantida, sem 
excepcionalidade no tratamento. 
Possibilita aos usuários melhor 
análise do risco das operações de 
forma mais clara para a tomada de 
decisão.

Baseada fortemente 
vencimentos dos atrasos. 
20%, 50% dependendo das 
garantias e 100% das contas de 
créditos em liquidação._________
Tentativa de se aproximar do 
conceito probabilístico de perda, 
porém, baseado no fato ocorrido. 
Uniformizou as regras de 
provisionamento.______________
Não trata do risco potencial do 
tomador dos recursos e da 
aderência aos procedimentos 
adotados intemacionalmente.
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3 METODOLOGIA

3.1 Metodologia da Pesquisa

a)

3.2 Tipologia do Estudo

O método adotado, nesta pesquisa, é o empírico-analítico, o qual, segundo Martins (2002, 

p.34), “[...] são abordagens que apresentam em comum a utilização de técnicas de coleta, 

tratamento e análise de dados marcadamente quantitativos”, trazendo os seguintes aspectos:

b)

c)

a fundamentação teórica aparece na forma de revisão bibliográfica, com elementos que 

amparam os ‘construtos’ e variáveis definidas no estudo;

o referencial teórico é apoiado por autores clássicos;

os métodos e as técnicas estatísticas são utilizados para análise e interpretação dos dados 

quantitativos, especifícamente Modelagem de Séries Temporais, método de Box & 

Jenkis61, ARIMA62.

A pesquisa envolvendo a coleta de dados teve início 15.07.2003, data da formalização do 

primeiro contato mantido com o BACEN e culminou com o recebimento dos dados em 

14.02.2004.

A pesquisa é, basicamente, descritiva, sustentada por dados empíricos, tendo como foco a 

observação, o registro, a interpretação e a análise de alternativas, quanto aos efeitos que

61 Esse nome é dado a uma série de processos sintetizados ein uma única metodologia por Box e Jenkis (1994).
62 ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Averages é uin método que consiste em ajustar modelos auto- 
regressivos - integrados - médias móveis, a um conjunto de dados.

Este capítulo tem como objetivo demonstrar a origem dos dados e o emprego da metodologia de 

Box-Jenkins- ARIMA - para PDD antes e depois da Resolução 2682/99. De forma específica, 

este capítulo tem como objetivo apontar os meios e os instrumentos utilizados à obtenção dos 
dados da pesquisa.
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Pesquisa de campo3.3

3.4 Origem dos dados utilizados

podem advir da alteração da base conceituai das provisões para créditos de liquidação 

duvidosa das instituições financeiras.

Concomitantemente à pesquisa descritiva, há uma pesquisa bibliográfica, na literatura 

nacional e estrangeira, objetivando-se buscar alicerces na teoria, visando a uma sustentação e 

contribuição para a formação do pensamento e desenvolvimento do estudo.

No mês seguinte, ao tomar ciência da autorização concedida, os contatos passaram a ser 

mantidos com o Defin/Dinfo, órgão responsável pelo fornecimento dos dados solicitados.

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de campo que se utiliza do método de pesquisa 

empírico-analítica, apresentando a fundamentação teórica sob a forma de revisão 

bibliográfica, referencial teórico apoiado por autores clássicos e métodos e técnicas 

estatísticas, especificamente Modelagem de séries temporais, método de Box & Jenkins, e 

análise de modelos paramétricos, ARIMA - Auto-Regressivos Integrados Médias Móveis, 

demonstrando os resultados obtidos e finalizando com a apresentação das conclusões do 

estudo objeto da questão de pesquisa.

Entende-se por Metodologia o estudo do método na busca de determinado conhecimento. 

Martins (2003) define Metodologia como sendo o “estudo dos caminhos e dos instrumentos 

usados para se fazer ciência”. Demo (2001, p. 19) destaca que Metodologia “[...] é uma 

preocupação instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das 

ferramentas, dos caminhos.”

Para elaboração do presente estudo, em 15.07.2003, foi expedida correspondência ao 

Bacen/Denor consultando quanto à viabilidade da disponibilização de dados quantitativos, sob 

a forma de planilha eletrónica, das Operações de Crédito e das PDD das instituições 

financeiras do sistema, no período de 4 (quatro) anos.
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Quadro 5- Codificação COSIF

INSTITUIÇÃO abr/97 fev/03

Codificação COSIF:
Conta:

Portanto, as informações numéricas empregadas para a utilização de instrumentos estatísticos 

nesta pesquisa, respaldam-se na identificação da distribuição dos percentuais das Provisões 

para Devedores Duvidosos em relação à carteira de créditos, obtidos conforme modelo 
(Quadro 5), solicitados à Defin/Dinfo do Banco Central do Brasil.

A remessa contém informações constantes da base de dados de todas as instituições 
financeiras do Sisbacen - Pcos028J, conforme evolução apresentada na Tabela 2. As planilhas 

encaminhadas no formato Microsoft Excel, contêm 14.045 linhas, distribuídas em 7 pastas, 

referentes ao período de março de 1997 a fevereiro de 2002.

1
2
2
£
5

EM R$ (mil, milhões)
Mar/97

N_____________________________________
36 balancetes (março 1997 a fevereiro de 2000)
36 balancetes (março 2000 a fevereiro de 2003)

Após inúmeros contatos, ajustes e sugestões, culminou com a remessa final das planilhas na 
formatação desejada, em 14.02.2004, contendo, nessa fase, dados dos balancetes do período 

de 6 (seis) anos.

A partir de então, quinzenalmente, a Dinfo passou a encaminhar através de e-mail, planilhas 

parciais contendo 20 a 30 instituições financeiras, para teste das amostras e ajustes 
necessários.
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Tabela 2 - Evolução do número de instituições mês a mês - Sisbacen Pcos028J

20001997

Cada pasta enviada pela DEFIN/DINFO contém as seguintes informações:

1.

2.

3.

4.

5.

a.

b.

PERÍODO ANTES DA 

RESOLUÇÃO 2682

PERÍODO APÓS A VIGÊNCIA 

DA RESOLUÇÃO 2682

A partir dos devidos alinhamentos, reordenações e filtros, trabalha-se, então, com 72 linhas 

correspondentes ao número de meses, de março/1997 a fev/2003 (6 anos x 12 meses) e 252 
colunas para o número de instituições64.

Mês/ano;

Atributo;
CNPJ63;

Nome da instituição financeira;

Rubricas contábeis;

1.6.0.00.00-1 Operações de crédito;

1.6.9.00.00-8 Provisão para Operações de Crédito.

Mês/Ano
Jan
Fcv
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

226
226
223
223
223
221
220
220
219
216

1998
213
210
208
208
205
205
205
205
205
204
204
204

1999
208
206
203
203
202
200
197
197
197
196
196
194

2000
196
196

2001
191
190
188
189
189
189
187
184
184
184
184
180

2002
177
177
175
172
172
171
170
170
170
169
167
167

2003
168
167

195
195
194

__ 192
192
192
192
193
194
Í~91~

FONTE: Extraído da base de dados fornecida pela DEFIN/DINFO do BACEN.

63 CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
64 Considerando todas as instituições do período sob análise, sem exclusões.

Para a obtenção dos percentuais mensais, constantes da base de dados da população das 

instituições financeiras componentes do Sisbacen - Pcos028J, faz-se utilização da composição 

dos totalizadores dos créditos e das provisões para devedores duvidosos, referentes aos
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3.5 O emprego da estatística aplicada

Segundo o COSIF, no elenco de contas do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo - 

Operações de Crédito —, o código contábil 1.6.0.00.00-1 é totalizador das contas segmentadas 

das seguintes operações: Empréstimos e Títulos Descontados 1.6.1.00.00.4; Financiamentos 

1.6.2.00.00.7; Financiamentos Rurais e Agroindustriais 1.6.3.00.00-0; Financiamentos 

Imobiliários 1.6.4.00.00-3; Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários 1.6.5.00.00-6; 

Financiamentos de Infra-estrutura e Desenvolvimento 1.6.6.00.00-9; Operações de Crédito 

Vinculadas 1.6.7.00.00-2. A exemplo das operações de crédito 1.6.0.00.00-1, a conta 

retifícadora Provisão para Operações de Crédito 1.6.9.00.00.8 é a totalizadora das provisões 

segmentadas das operações destacadas anteriormente.

Para o presente trabalho, a análise limita-se à relação direta sobre as rubricas 1.6.0.00.00-1 

Operações de Crédito e 1.6.9.00.00-8 Provisão para Operações de Crédito, visto que o Banco 

Central não dispõe de dados de operações e provisões segmentadas, anteriores a fevereiro 

2000, inviabilizando a análise por carteira.

Como as operações de crédito disponibilizadas pelo Banco Central se encontram-se com os 

respectivos totalizadores, pelo valor líquido, ou seja, deduzido da Provisão para Devedores 

Duvidosos, é efetuado o ajuste necessário mediante simples adição da referida provisão ao 

valor líquido para obtenção do valor bruto, a fim de possibilitar a geração dos percentuais 
necessários para análise.

Neste estudo, a aplicação de técnicas de Estatística Paramétrica é utilizada para análise e 

interpretação dos percentuais obtidos. Bussab e Morettin (1987, p. 189) definem parâmetro 

como “medida usada para descrever uma característica da população”.

balancetes mensais das instituições financeiras, no período compreendido entre março/1997 e 

fevereiro/2000 e entre março/2000 e fevereiro/2003, abrangendo uma série temporal de 72 

meses, sendo 36 (trinta e seis) meses anteriores à Resolução n° 2682 e 36 (trinta e seis) meses 
posteriores à vigência da referida Resolução.
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Corrar e Theóphilo (2004, p. 20) conceituam população e amostra da seguinte maneira:

Richardson (1999, p. 70) afirma que a abordagem quantitativa

É importante solidificar os conceitos de população e de amostra para compreensão da 

pesquisa, pois esta abrange a população da composição dos totalizadores dos créditos e das 

provisões para devedores duvidosos das instituições financeiras constantes do Sisbacen - 

Pcos028J dos balancetes mensais das instituições financeiras, no período de março/1997 a 

fevereiro/2003.

O emprego de instrumentos estatísticos, na presente pesquisa quantitativa, faz uso tanto da 

coleta como da verificação dos testes das hipóteses e também da forma como são trabalhados 
os resultados desses testes.

[...] caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 
quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como 
percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de 
regressão etc.

População é a totalidade dos elementos que possuem em comum determinadas características de 
interesse para uma pesquisa. Amostra é um subconjunto de uma população que possa representá-la. 
Esses conceitos são relativos e dependem das circunstâncias do estudo que se deseja realizar. Em 
um exame de auditoria, por exemplo, as duplicatas a receber dos clientes do ramo alimentício 
podem ser consideradas como uma população. Em outra análise, as mesmas podem ser 
consideradas como uma amostra de todas as duplicatas a receber da empresa. Assim, o 
entendimento do que seja população e amostra deve estar intimamente relacionado ao contexto em 
questão.

Um dos principais objetivos da análise de dados estatísticos é utilizar estatísticas como a 

média aritmética da amostra e proporção da amostra para estimar os parâmetros 

correspondentes nas respectivas populações. Os autores explicitam população como o 

conjunto de indivíduos ou objetos, tendo pelo menos uma variável observável. O processo de 

generalização dos resultados das amostras para toda a população é chamado de inferência 

estatística.
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3.6 A metodologia de Box-Jenkins- ARIMA - para PDD antes c depois

Formalmente, Box et al. (1994) e Morettin e Toloi (1985) tratam a série temporal como a 

realização de um processo chamado estocástico - fenômeno estatístico envolvendo o tempo, 

de acordo com as leis de probabilidade - e, dessa forma, a série temporal a ser analisada é 

uma particular realização do processo.

Conforme Levine et al. (2000, p. 630), série temporal é “um conjunto de dados numéricos 

obtidos durante períodos regulares ao longo do tempo”.

Para Corrar e Theóphilo (2004, p. 194-195), a série temporal é definida como “um conjunto 

de observações sequenciais de determinada variável, expressas numericamente, obtidas em 

períodos regulares de tempo.” Em seguida, os autores enfatizam a análise da série temporal, a 

qual tem base na premissa de que os fatores determinantes do comportamento dos dados no 

passado continuam influenciando seus movimentos futuros.

Morettin e Toloi (1985, p. 4) destacam, ainda, que a análise de séries temporais tem por 

objetivos “[...] investigar o mecanismo gerador da série temporal, realizar previsões de 

valores futuros da série, descrever o comportamento da série e procurar periodicidade 

relevante nos dados.” Em todos os casos, afirmam os autores, modelos probabilísticos ou 

estocásticos são construídos no domínio temporal ou de frequência.

Quando a análise é feita no domínio temporal, os modelos propostos são os paramétricos, 

especialmente os modelos ARIMA, para descrever o comportamento de séries económicas e 

sociais, nas quais os erros são autocorrelacionados e influenciam a evolução do processo. 

Duas classes podem ser descritas pelos modelos ARIMA: processos lineares estacionários e 

processos lineares não-estacionários homogéneos. Estes são descritos de maneira adequada

Para identificar, investigar e comparar os percentuais das provisões para créditos de 

liquidação duvidosa das instituições financeiras constantes da base de dados do Sisbacen 

Pcos028J, relacionados com a carteira de créditos de curto e longo prazo, com base nos 

balancetes/ços, empregam-se percentuais das PDD da série temporal março/1997 a 
fevereiro/2003.
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No modelo ARIMA, existem três casos particulares:

Para Sartoris (2003, p. 346), o procedimento de Box e Jenkins “[...] consiste em explicar uma 

variável por meio de valores passados dela mesma e de valores passados de choques.”

Segundo Morettin e Toloi (1985, p. 219), o método de Box-Jenkins para análise de modelos 

paramétricos consiste no ciclo iterativo, em que a escolha do modelo é baseada nos próprios 

dados. Box et al. (1994, p. 184-187) estabelecem três etapas para a construção do modelo:

1.

2.

3.

Sobre esse ciclo iterativo, Morettin e Toloi (1985, p.224) enfatizam que a identificação do 

modelo tem por objetivo determinar os valores de p, d e q do modelo ARIMA (p,d,q), além de 

estimativas preliminares dos parâmetros a serem usados no estágio de estimação.

Identificação do modelo;

Estimação dos parâmetros;

Verificação do modelo, para posteriores previsões.

processo auto-regressivo de ordem p: AR(p);

processo médias móveis de ordem q: MA(q);

processo auto-regressivo médias móveis de ordens p e q: ARMA(p,q).

Os modelos de Box-Jenkins - ARIMA (p,d,q)65 têm sua origem na idéia de que cada valor da 

série temporal pode ser explicado por valores prévios, a partir do uso da estrutura de 

correlação temporal geralmente existente entre os valores da série.

pelos chamados modclos-regressivos-integrados-médias-móveis de ordens p, d e q: ARIMA 

(P.d,q).

a)

b)

c)

65 O “p” representa a ordem do processo auto-regressivo (AR), enquanto o “d” representa a raiz unitária que 
varia de 0 a 2 e o “q” representa a ordem do processo médias móveis (MA).

A identificação do modelo é feita através de comparação da função de autocorrelação (FAC) e 

da função de autocorrelação parcial (FACP), obtidas através dos dados com as
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Tabela 3 - Tabela de Box & Jenkins e Morettin

Comportamento de <I>kk(FACP) Somente O || ^0 Decaimento exponencial dominante

Estimativas iniciais <D=Pi

-1 < 0< IRegião de admissibilidade -1 < <I>< 1

Comportamento de <I>kk (FACP) #0

Estimativas iniciais

Região de admissibilidade

Dominada por decaimento exponencial após o lag 1Comportamento de <I>kk(FACP)

Pi =( 1-<D0)(<I> -0)/l+02-2O>0, p2 = p,Estimativas iniciais

Região de admissibilidade -1 <<P < 1, -1 <<!> < 1

FONTE: Morettin (1985, p.225), adaptada.

caso

Dominada por mistura de 
exponenciais ou senóides 
amortecidas

A etapa do ciclo iterativo finaliza com a verificação do ajuste do modelo feito através da 
análise de resíduos. Nos modelos bem ajustados aos dados, os resíduos se comportam como 
ruído branco66, caso contrário se identifica outro modelo a partir das funções de

modelo provisório para a série temporal, estimam-se seus parâmetros através 

do método de mínimos quadrados ou de máxima verossimilhança.

correspondentes funções teóricas, utilizando a Tabela 3 - Tabela de Box & Jenkins e 
Morettin, a seguir.

-1 <<D2 < 1
<I>2 - <Di < 1
<I>2 + <D, < 1

-1<02< 1 
02-0| < 1 
02 + 0i < 1

________________________ (l,d,D
Decai exponencialmente após o lag 1

___________ Ordem_______
Comportamento de pk (FAC)

___________ Ordem_______
Comportamento de pk (FAC)

___________ Ordem_______
Comportamento de pk (FAC)

_________(l,d,0)
Decai exponencialmente

_________ (O.d,l)
Somente pi jí 0

_________ (0,d,2)
Somente p, / 0 e p2 í 0

_________(2,d,0)
Mistura de exponenciais ou 
ondas senóides amortecidas

Pi=-0,(1-02)/1+0i2 + 022 
p2= - 02 / 1+ 0/ + 022

#0 <d22Somente <!> 1(

Identificado o

Pi= -0/ i+02

<P,= p! (1 -p2)/ 1-pi2 
<d2= p2 (i -p,2)/ i-pr

66 Ausência de autocorrelação dos resíduo.
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autocorrelaçào e autocorrclaçào parcial dos resíduos e se incorpora no modelo previamente 

ajustado, re-estimando o novo modelo até se obter um diferente, cujo resíduo seja aleatório.

De acordo com Morettin e Toloi (1985), estudos empíricos mostram a metodologia de Box & 

Jenkins para a identificação, estimação e previsão de modelos ARIMA (auto-regressivos - 

integrados - médias móveis) sendo superior em relação aos demais métodos.

Os autores alertam que esses modelos devem ser simples e parcimoniosos, com o menor 

número possível de parâmetros envolvidos e, se possível, sua utilização não deve apresentar 

dificuldades às pessoas interessadas em manipulá-las.

c?="(«+2)E à2-
t=i

A verificação do comportamento dos resíduos passa pelo estabelecimento de hipóteses. Sobre 

o teste de Ljung-Box-Picrce modificado, Box et al. (1994, p.314), ao verificarem se os 

resíduos se comportam como ruído branco, mediante as hipóteses, estabelecem Ho: O resíduo 

é ruído branco versus Hj: O resíduo não é ruído branco. Ou seja, 

Ho = p] = p2 = py = ... = pK = 0, em que pk é a função de autocorrelaçào do resíduo no lag 

k. Para verificar se os resíduos se comportam como ruído branco, faz-se uso da estatística 

teste Q abaixo, tendo aproximadamente distribuição — w) , em que m é número de 

parâmetros do modelo.

Para a análise estatística da modelagem desenvolvida por Box-Jenkins, utilizou-se o 

software Statística versão 5.5, dada a facilidade, agilidade e resposta que o referido recurso 
oferece.
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RESULTADOS4

Levantaram-se os percentuais da relação de somatório das Provisões para Operações de 
Crédito, codificação contábil 1.6.9.00.00-8 com o somatório das Operações de Crédito, 
codificação contábil 1.6.0.00.00-1, do COSIF, mês-a-mês aplicando a Estatística Descritiva e 
Metodologia ARIMA, para verificar se os percentuais antes e depois, mediante as hipóteses 
estabelecidas, eram estatisticamente iguais.

Este capítulo tem como objetivo demonstrar os resultados da pesquisa realizada. São 
apresentados quadros e gráficos da estatística descritiva e da série temporal PDD antes e 
depois da Resolução 2682/99.

e as

e as

Foi constatado, em março de 1997, o fato de as Operações de Crédito das 226 instituições 
corresponderem a R$ 197.201.739.514 e as Provisões para Operações de Crédito a 
R$ 2.903.119.033. Ainda, em fevereiro de 2002, as Operações de Crédito das 167 instituições 
correspondiam a R$ 256.017.399.695 e as Provisões para Operações de Crédito a 
R$ 20.265.025.555.
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Identificação dos percentuais das PDD antes e depois da Resolução 26824.1

7,148% 
7,223% 
7,337% 
7,631% 
7,632% 
7,688% 
7,854% 
7,182% 
7,263% 
7,041% 
6,972% 
6,919% 
6,832% 
6,424% 
6,386% 
6,977% 
7,175% 
7,111% 
6,772% 
6,985% 
7,002% 
7,709% 
7,851% 
7,998% 
7,947% 
7,998% 
7,983% 
7,820% 
7,336% 
7,311% 
7,256% 
7,288% 
7,259% 
7,321% 
7,360% 
7,335% 
7,315%

mar/97_________
abr/97__________
niai/97_________
jun/97__________
jul/97__________
ago/97_________
set/97__________
out/97__________
nov/97_________
dez/97_________
jan/98__________
fev/98__________
mar/98_________
abr/98__________
mai/98_________
jun/98__________
jul/98_______
ago/98_________
set/98__________
out/98__________
nov/98_________
dez/98_________
jan/99__________
fev/99_________
mar/99_________
abr/99_________
mai/99_________
jun/99_________
jul/99__________
ago/99_________
set/99__________
out/99_________
nov/99
dez/99_________
jan/00_________
fev/00_________
Média PDD Antes

PDD Depois da Resolução 2682 
mar/00___________
abr/00___________
mai/00___________
juii/OO___________
jul/OO____________
ago/00___________
set/OO____________
out/OO___________
nov/00___________
dez/00___________
jan/01____________
fev/01____________
mar/01___________
abr/01____________
mai/01___________
jun/01___________
jul/01____________
ago/01___________
set/01____________
out/01___________
nov/01___________
dez/01___________
jan/02___________
fev/02___________
mar/02___________
abr/02___________
inai/02___________
jun/02___________
jul/02___________
ago/02___________
set/02___________
out/02___________
nov/02__________
dez/02___________
jan/03___________
fev/03___________
Média PDD Depois

Tabela 4 - Percentuais dos PDD obtidos no período de março/1997 a fevereiro/2003

PDD Antes da Resolução 2682_____
1,451% 
1,471% 
1,450% 
3,159% 
3,093% 
2,968% 
2,853% 
2,762% 
2,649% 
4,533% 
4,466% 
4,475% 
4,900% 
4,762% 
4,666% 
4,897% 
4,853% 
4,311% 
4,051% 
4,089% 
3,992% 
3,883% 
4,773% 
3,822% 
3,626% 
3,647% 
3,437% 
3,335% 
3,358% 
3,363% 
3,409% 
3,374% 
3,117% 
3,232% 
3,225% 
3,153% 
3,572%
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4.2 Resultados estatística descritiva

4.3 Resultado série temporal

O resultado do ajuste da série temporal - identificação, estimação e verificação - obtém-se
mediante a metodologia ARIMA desenvolvida por Box-Jenkins.

Na identificação da inspeção visual da série, observa-se que não apresenta variações de níveis

ao longo do tempo. No Gráfico 1, é comprovada a inexistência de variações de níveis nos
gráficos das séries antes e depois, determinando a estagnação das séries.

PDD Antes e Depois da Resolução 2682

0,090,09

0,080,08

0,070,07

0,060,06

0,050,05

0,04

0,030,03

0,020,02

0,010,01

30 3515 20 25105

-----  PDD antes Res. 2682 —- PDD depois Res. 2682

Gráfico 1 - PDD Antes e Depois da Resolução 2682

ANTES 
DEPOIS

o

0,00
40

Desvio Padrão
9,26
4,19

0,00
0

Tabela 5 - Estatística descritiva dos percentuais dos PDD - período março/1997 a fevereiro/2003

N_____ Mínimo Máximo______Média
36 15 49 35,83
36 64 80 73,14

o
0,04 >
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autocorrelação parcial (FACP) para enquadramento com base na Tabela 3 (ver tópico 3.6

deste trabalho).

O Gráfico 2, a seguir, apresenta a Função de Autocorrelação (FAC) para a série ANTES.

Ir

i

-1.0 -0,5 0.0 0,5 1,0

Gráfico 2- Função de Autocorrelação PDD antes da Resolução 2682

O Gráfico 3 demonstra a Função de Autocorrelação Parcial (FACP) para a série ANTES.

Vi

-1.0 -0.5 0,0 1,00.5

Gráfico 3 - Função de Autocorrelação Parcial PDD antes da Resolução 2682
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O próximo passo da Identificação efetua-se através das funções de autocorrelação (FAC) e

Lag Corr.
1 +,790
2 +,654
3 +,543
4 +,393
5 +,273
6 +,214
7 +,040
8 -,132
9 -,268

10 -,302
11 -,344
12 -,370
13 -,353
14 -,398
15 -,388
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O Gráfico 4 evidencia a Função de Autocorrelação (FAC) para a serie DEPOIS.

I

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Gráfico 4- Função de Autocorrelação PDD depois da Resolução 2682

O Gráfico 5 expõe a Função de Autocorrelação Parcial (FACP) para a série DEPOIS.

8T

1
4

4
■

1

0,5 1.00.0-0.5-1.0

Gráfico 5 — Função de Autocorrelação Parcial PDD depois da Resolução 2682

De acordo com a Tabela 3, identifica-se o modelo para as séries PDD Antes e PDD Depois

|W|
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Função de Autocorrelação Parcial
PDD Depois da Resolução 2682 

(Erros Padrão assumem AR de ordem k-1)
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(Erro Padrão para estimativas de Ruído Branco)
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zero.

Os resultados do modelo estimado para a série ANTES se encontram na Tabela 6.

Os resultados do modelo estimado para a série DEPOIS são visualizados na Tabela 7.

Os modelos anteriores sob a forma de equação, assim, são descritos:

ANTES DEPOIS

Y, = 1,5015 + 0,9826 * Yt.| Yt = 7,2518 + 0,8235 * Y,.,

O passo seguinte da metodologia AR.IMA é a verificação do ajuste do modelo com os dados.

um parâmetro, pois a função de autocorrclação tem decaimento exponencial e a função de 
autocorrelação parcial tem apenas o primeiro componente significativamente diferente de

Para estimação, os modelos identificados no passo anterior são ajustados através do software 
estatístico STATISTICA 5.5, procedimento AR.ÍMA.

T_____
2,7500
24,1440

T_____
40,9362 
8,0226

1L
1

1

O Gráfico 6 demonstra a Função de Autocorrelação (FAC) para os resíduos do modelo para a 
série ANTES. Já o Gráfico 7 apresenta a Função de Autocorrelação Parcial (FACP) para os 
resíduos do modelo para a série ANTES.

Tabela 7 - Resultados do ajuste para a série DEPOIS

Estimativa Erro Padrão T___________ P-Valor
7,2518 0,1771 40,9362 <0,0001
0,8235 0,1026 8,0226 <0,0001

Tabela 6 - Resultados do ajuste para a série ANTES

Estimativa Erro Padrão T___________ P-Valor
1,5015 0,5460 2,7500________ 0,0095
0,9826 0,0407 24,1440 <0,0001

Sendo Yt o valor do percentual PDD no mês t, t= 2, 3,..., 36.
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(Erro padrão são estimativas de ruido branco)

—

1

1
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Gráfico 6 - Função de Autocorrelação Resíduo do Modelo ANTES

V/////A

Y//////A

0,5 1.0o.o-0.5-1.0

Gráfico 7 - Função de Autocorrelação Parcial Resíduo do Modelo ANTES

O Gráfico 8 evidencia a Função de Autocorrelação (FAC) para os resíduos do modelo para a
série DEPOIS. O Gráfico 9 expõe a Função de Autocorrelação Parcial (FACP) para os

resíduos do modelo para a série DEPOIS.

i
t
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1,00,5-0,5 0,0-1.0

Gráfico 8 - Função dc Autocorrclação Resíduo Modelo DEPOIS

i ■ ■ ■ •

-1.0 -0,5 0,0 1.00.5

Gráfico 9 - Função de Autocorrelação Parcial Resíduos Modelo DEPOIS

Os Gráficos 6, 7, 8 e 9 mostram que os resíduos se comportam como ruído branco, pois os
modelos ajustados não deixam evidentes os comportamentos identificados.

esquerda dos gráficos das funções de autocorrelação dos resíduos dos modelos ajustados para

Função de Autocorrelação
Resíduo Modelo DEPOIS

(Erros Padrão são estimativas de ruído Branco)
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A estatística dos testes de Ljung-Box-Pierce modificados, demonstrada nas duas colunas da
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Para serem comparados os resultados, constroém-se os intervalos de confiança em 95% e 99%
para as estimativas dos parâmetros, conforme Tabelas 8 e 9.

Tabela 8 - Intervalos de Confiança de 95% para os parâmetros dos modelos ajustados

de

Tabela 9 - Intervalos de Confiança de 99% para os parâmetros dos modelos ajustados

deIntervalo

Analisando as Tabelas 8 e 9, verifica-se o parâmetro p. apresentando valores diferentes para as

A análise similar para o parâmetro <j) tem resultado diferente, ou seja, não há a possibilidade 

de rejeitar a hipótese de os parâmetros apresentarem valores diferentes nas duas situações, 

pois os intervalos de confiança evidenciam valores iguais em ambas as circunstâncias.

Embora na série ANTES haja uma correlação no lag 6 maior que intervalo de confiança de 
95%, identifica-se a presença da correlação entre o resíduo no tempo t e o resíduo no tempo t- 

6 meses. Apesar disso, o teste de Ljung-Box-Pierce modificado não rejeita a hipótese de ruído 
branco, indicando que o modelo obtido para as séries PDD Antes e PDD Depois está bem 
ajustado aos dados.

ANTES (6) e DEPOIS (8), através dos valores da estatística na coluna Q e do P-valor na 

coluna p, faz com que se aceite a hipótese Ho nos dois casos ANTES e DEPOIS, isto é, os 
resíduos são ruídos brancos, sinalizando o bom ajuste do modelo.

P
I.C. a 99%

0,011794
6,768600

0,391919
6,891897

I.C. a 95%
2,611081
7,611703

2,991206
7,735000

*
I.C. a 99%

0,871554
0.543566

*
I.C. a 95%

0,899889
0,614996

1,093646
1,103434

1,065311
1,032004

Confiança
ANTES
DEPOIS

Intervalo
Confiança
ANTES
DEPOIS

situações ANTES e DEPOIS, pois os intervalos de confiança em 95% e 99% não possuem 
nenhum ponto de intersecção para as duas situações. A construção desse intervalo de 

confiança é similar ao teste de hipótese: Ho: as médias são iguais para as situações antes e 
depois versus Hj: as médias são diferentes. Observando os intervalos de confiança, nos quais 

o P-valor para esse teste é < 0,01, é possível, então, rejeitar Hq.
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Sob essa ótica, Fuji tece considerações de que, dada essa abrangência, os resultados contábeis 

podem distorcer a realidade ao gerar assimetria de informações e afetar negativamente aos 

usuários da informação contábil.

Na identificação dos percentuais das FDD antes e depois da Resolução 2682 (Tabela 4), 

observa-se que a média das PDD sofreu acréscimo de 104%, demonstrando que a mudança de 

norma provocou substancial elevação nas estimativas de perda provável dos créditos.

Constatou-se que a vinculação da constituição de provisões, eximindo-se da prospecção e 

estimação, isto é, a vinculação ao não recebimento das operações de crédito, proporcionava 

menor provisionamento e conseqiienteinente maior resultado.

Cabe lembrar que, em termos da qualidade da informação, a norma anterior, ao apresentar 

menor provisionamento, deixava em aberto a interpretação de um conjunto relevante de 

dispositivos legais, que tornava divergente a sua aplicação decorrente da ausência de 

padronização dos procedimentos contábeis, o que deixou de existir com a atual norma ao 

apresentar maior provisionamento buscou a melhoria na qualidade de mensuração do risco 

nas operações de crédito promover conseqiientemente o incremento no nível de evidenciação 

das operações de crédito e da transparência das informações.

O aumento do nível de provisionamento tratado por Fuji (2004, p. 99) pode ser decorrente de 

outros fatores que não se relacionam com o gerenciamento dos resultados, abrangendo a 

deterioração da carteira de clientes, política estratégica, ciclo das operações de crédito.

Por outro, de maneira oposta, com a reformulação no trato da matéria, a constituição de 

provisões com base em estimativas preventivas implementadas a partir de mar/2000, 

diretamente relacionada ao nível de risco indicado pelas classificações de crédito, passou a 

exigir maior provisionamento tendendo a apresentar menor resultado e afetar negativamente o 

património líquido dos Bancos, gerando, dessa forma, impactos económicos nas 

demonstrações contábeis das instituições financeiras. Na linha dos efeitos provocados, a 

ponderação pelo risco das operações ativas, com a tendência de menor resultado e menor 

património líquido, a alocação de capital passa a ser fundamental dada a exigência de maior 

capitalização.
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Os dados apurados, tanto na Tabela 4 quanto no Gráfico 2, identificam uma certa estabilidade 
na evolução da PDD, com pequenas oscilações, nos percentuais da provisão após a 
implementação da Resolução 2682, sinalizando que houve refinamento dos raíings e 
adequação das normas aos padrões internacionais.
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CONCLUSÕES5

A hipótese rejeitada foi a de que os modelos possuíam o mesmo valor médio, o que não 
aconteceu, pois a média dos PDD antes de 3,572% diverge acentuadamente da média dos 

PDD depois de 7,315%. Entretanto, a análise do coeficiente (carga) do valor t-1, no valor t, 

não é diferente nas duas situações PDD Antes e PDD Depois.

Na conclusão do trabalho, identifica-se a relação operações de crédito e a respectiva provisão, 
antes e depois da Resolução 2682, sofrendo variações substanciais e significativas sob o ponto 

de vista estatístico, rejeitando, dessa forma, a hipótese inicial de que não houve alteração na 
relação créditos e provisão para créditos em liquidação duvidosa e conseqiientemente na 

informação contábil.

Este estudo propôs, como principal objetivo, entender as matérias relacionadas com as 

alterações normativas das instituições financeiras, buscando analisar, identificar e comparar 
os percentuais das provisões para créditos de liquidação duvidosa, constantes da base de 
dados do Sisbacen, fornecida pelo BACEN.

Assim, mesmo existindo diferenças entre as médias, os parâmetros (carga) demonstram 

comportamento similar no processo, isto é, o comportamento das provisões, antes e depois se 

processa de maneira semelhante. Essa semelhança no comportamento das provisões foi 

identificada pela estabilidade nos percentuais da provisão a partir de março de 2000.

Como se constata pelos modelos ARIMA, a hipótese inicial Ho foi rejeitada ao nível de 
signifícância de 1%. Os percentuais das PDD antes e depois da Resolução 2682 sofreu 

acréscimo de 104%, demonstrando que a mudança de norma provocou variação substancial 

com a adoção de provisão constituída em faixas de risco.

A hipótese inicial da pesquisa supõe a não ocorrência de alteração significativa nos 

percentuais das provisões para créditos de liquidação duvidosa das instituições financeiras 

(Bancos Comerciais, Bancos Múltiplos e Caixas Económicas) relacionados com a carteira de 
créditos de curto e longo prazo, na análise de 3 (três) anos antes da vigência da Resolução 
2682 e 3 (três) anos após a sua vigência.
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Na análise da metodologia adotada pela Resolução 2682, os percentuais de provisão 

constituída em faixas de nível de risco, considera a questão temporal, caracterizando-a como 

mais conservadora do que a estabelecida pela Resolução 1748, fundamentada apenas pelo 

prazo de inadimplência.

Tais aumentos provocaram reflexos na carteira operacional ativa dos balanços patrimoniais 

das instituições, pois sendo a PDD uma conta redutora das operações de crédito quanto maior 

o seu valor, menor o seu total de valores de créditos prováveis de realização.

No tocante aos resultados os reflexos também foram denotados pois, sendo a PDD, o maior 

item de despesas das instituições bancárias, os resultados económicos também foram afetados. 

Dessa maneira, ao afetar os resultado, a adoção da Resolução 2682/99, tende a afetar 

negativamente o património líquido dos Bancos, por conseguinte maior necessidade de 

capitalização dada a exigência do capital mínimo, ponderado pelo risco das operações ativas 

do Banco.

Essas variações de acréscimo na provisão, devidamente constatadas neste trabalho, situam-se 

dentro de uma certa lógica, pois, para manter homogeneidade entre os procedimentos 

nacionais e internacionais, adotou-se uma política de melhor qualidade de mensuração do 

risco em operações de crédito, com o consequente aumento das provisões, o que não se 

revelava com a norma anterior, que constituía provisão com base em fatos consumados.

Mesmo com a identificação da semelhança no comportamento das provisões constata-se que 

as alterações provocaram aumento de valores provisionados nos balanços patrimoniais das 

instituições financeiras autorizadas pelo BACEN, na comparação antes e depois da vigência 

da Resolução 2682.

No que tange aos resultados deste estudo, limitam-se à amostra analisada constante da base de 

dados do SISBACEN Pcos028J, fornecida pelo Banco Central do Brasil - DEFIN/DINFO, das 

operações de crédito e provisões para créditos de liquidação duvidosa, no período de 6 (seis) 
anos.
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Dessa forma, apesar da indisponibilidade de dados segmentados de toda a amostra, a maior 

contribuição da pesquisa foi apresentar entendimento sobre a PDD, as mudanças normativas e 

os reflexos nas demonstrações contábeis.

Esse trabalho idealizado a partir de uma indagação e posterior formulação de hipótese sobre a 

inexistência de alteração significativa nos percentuais das provisões, proporciona, conforme 

se identificou através da constatação numérica, estatística e gráfica, contribuição ao segmento 

bancário, especialmente, à gestão do crédito, do risco do crédito e da análise económico- 

financeira.

Representa, portanto, uma ampla parcela de questionamentos sobre um fato dentre muitos que 

proporcionam impactos nas demonstrações financeiras, sendo de grande relevância o 

aprofundamento de novas pesquisas e contribuições nessa área.

Sendo assim, não se pode aferir diretamente qual das duas é a mais adequada às perdas 

esperadas, sendo indispensável o levantamento e identificação de dados históricos de perdas 

segmentadas por nível de risco dos clientes, a fim de se avaliar a materialidade dos valores 

envolvidos.

Entretanto, quanto à análise das vantagens e desvantagens proporcionadas pela alteração, 

ficou prejudicada devidas às limitações da própria amostra e da indisponibilidade no banco de 

dados do BACEN, anteriores a março/2000, por não se prever operações e provisões 

segmentadas, nos mesmos moldes adotados a partir da Resolução 2682, o que impossibilitou 

tal comparação.

Por conseguinte, propõe-se o direcionamento de novas pesquisas a fim de se buscarem novas 

formas para a identificação das perdas esperadas, por nível de risco, anteriores a fevereiro de 

2000.
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