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RESUMO

Uma Contribuiqao a Mensurapao de Resultado de Agendas Bancarias tem a

finalidade de apresentar uma abordagem diferente para o problema da avaliapao dos

recursos financeiros remunerados, captados e aplicados pelas agendas no contexto de

Centro de Lucro.

A industria bancaria, com sua estrutura multidivisional e com uma diversidade de

produtos oferecidos pelas unidades estrategicas de negbcios, apresenta serios problemas

de planejamento, controle e coordenagao. A informaqao a respeito da lucratividade e urn

instrumento de auxilio a gestao de suas inumeras agendas.

O Sistema de Informaqao Contabil, com sua metodologia, seus avanpos e suas

diversas especializaqoes, apresenta, atualmente, um corpo bem desenvolvido de metodos e

tecnicas para avaliapao de divisoes ou de seus gestores. O alto grau de regulamenta?ao do

Sistema Financeiro e as suposiqoes que envolvem a mensurapao da rentabilidade dos

produtos sao fatores que tem provocado grandes discussoes sobre o criterio contabil mais

adequado para a avaliapao das agendas. O criterio adotado pode alterar completamente a

classificaqao de uma agenda, transformando uma agenda superavitaria em deficitaria ou

vice-versa.

A avaliaqao das agendas bancarias facilita o processo de formulapao de

estrategias separadamente para unidades com posiqoes competitivas, condiqoes de

mercado e desempenho muito distintas. Alem disso, a Administraqao Central pode alocar

recursos mais eficazmente entre as agendas bancarias ao compara-las no contexto de uma

“Carteira de Investimento”.

implementapao da Demonstraqao de Resultado Divisional, analisando os principals fatores

que afetam o processo de mensuraqao da rentabilidade dos produtos, fornecendo, dessa

forma, subsidies para uma adequada implementaqao da demonstrapao.

O estudo pretende apresentar elementos necessaries para auxiliar os gestores na
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ABSTRACT

A contribuition of branch bank income measurement have purposes to present a

different approach to question evaluate resources financial remunerated captived and

applied by branchs in context of profit center. The banking industry with their many-division

structure and with a product diversity suplly by the business strategic unid to present grave

question of planning, control and coordination. The information about profitability is a

instrument of assistance management of their numberless branchs.

The Accounting Information System, with their methodology, their progress, their

diverse specialty, present, nowadays, a body desenvelop of method and technics at

evaluate divisions or this managers. The high degree regulation of Financial System and

supposition which envelop a measurement of product’s profitability are factors which have

caused great discussion over the criteria accounting more adequate to evaluat of branch.

The criteria used can change completely classification of a branch, transformed a branch’s

profitability in nonprofitability or vice-verse.

The branch bank’s evaluation facilitate the process of strategy formulation at each

unity with competitive position, market conditions and performance much distinct.

Furthermore, the central administration can allocate resources with more effectiveness

among the branch bank comparate as “portfolio”.

The study propose examines necessary element to assistance the managers in

implementation of divisional income statement, analysing factors which affect process of

measurement product’s profitability giving, therefore subsidy to adequate implementation of

statement.
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SUMARIO

O presente estudo tem tres partes principals. A primeira abrange os capitulos 1, 2,

e 3 e discute a natureza e a evolugao da mensuragao da lucratividade das agendas

bancarias e as contribuigoes bibliograficas a respeito do assunto. Os tipos de avaliagoes

necessaries a industria bancaria sao explicados e ilustrados. Sao introduzidos dois pontos

controvertidos na mensuragao da lucratividade: a mensuragao e alocagao das receitas e

despesas e a mensuragao da rentabilidade dos produtos.

O Capitulo 2 fornece uma lista com as principals contribuigoes bibliograficas a

respeito do assunto abordado no estudo.

A metodologia utilizada neste trabalho e o tema central do Capitulo 3, onde sao

expostos os principals motives da adogao de uma determinada abordagem. A privacidade

dos bancos e a principal razao, pois a maioria das' rnformagoes sao sigilosas ou

estrategicas.

A segunda parte — Capitulos de 4 a 6 — trata dos aspectos tecnicos do estudo.

Nao se pode compreender realmente a mensuragao da lucratividade sem que se

compreenda os objetivos, limitagoes e metodologia adotados pelo Sistema de Informagao

Contabil. Os assuntos tratados nessa parte sao amplos e diversificados; e o nucleo do

estudo e inclui aspectos do Sistema de Informagao Contabil, dos metodos e os parametros

para mensuragao da rentabilidade dos produtos, dos instrumentos utilizados para analise

das variagoes na margem financeira e no spread.

O Capitulo 4 estabelece a base do sistema de mensuragao, examina as

caracteristicas que afetam a mensuragao da lucratividade e mostra como o Sistema de

Informagao Contabil mantem uma interagao com outros sistemas de informagoes do banco.

O capitulo esboga, tambem, as principals etapas para implementagao do sistema de

elaboragao da Demonstragao do Resultado Divisional.

mensuragao da lucratividade e apresenta uma interessante colegao de principios para a
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A mensurapao da rentabilidade dos recursos financeiros remunerados, captados e

aplicados pelas agendas bancarias, e a principal preocupapao do Capitulo 5. Os metodos

de mensurapao sao apresentados e sao utilizados os modelos de dois autores que

procuram descrever os aspectos mais importantes de cada metodologia. As principals

diferenpas dos metodos sao demonstradas com a adopao de inumeros exemplos sob a

forma de tabelas. A tecnica da analise do spread adotada por PERDIGAO para a analise do

desempenho do conglomerado financeiro brasileiro foi adotada para auxiliar a analise dos

efeitos do prepo e do volume dos recursos na margem financeira e no spread.

O Capitulo 6 enfoca os diversos problemas controvertidos e mal compreendidos,

que trazem consideravel dificuldade para o entendimento dos numeros contabeis na

avaliapao das agendas bancarias. Os diversos fatores que influenciam a determinapao da

taxa de remunerapao sao analisados e os principais problemas do sistema de juros internes

sao identificados como questoes de valor e de engenharia.

Por ultimo, no Capitulo 7, sao evidenciados os principais aspectos do estudo. As

conclusdes mais importantes sobre a mensurapao da rentabilidade dos recursos financeiros

remunerados, captados e aplicados pelas agendas bancarias para mensurapao de sua

lucratividade sao expostas e a natureza dos problemas abordados no estudo e discutida e

definida.
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INTRODUCAO

Muito se tern falado sobre sistemas para avaliagao de desempenho: das

universidades, dos alunos, da industria, dos hospitals, do mercado acionario. Enfim, a busca

da eficiencia e eficacia dos sistemas constitui a meta e o mito da sociedade contemporanea.

Tornou-se um principio.

Os sistemas de avaliagao de desempenho sao uma forma de comunicar os

objetivos, a politica e regras de operagoes e rendimento do sistema avaliado. Na area

empresarial, sao informagoes a respeito de uma linha de produgao, de uma filial, de uma

divisao comercial ou de um segmento de clientes. Essas informagoes exigem uma reflexao

sobre antigos conceitos como qualidade, produtividade, competitividade, autonomia e,

principalmente, lucratividade.

Um longo debate tern sido travado na industria bancaria sobre a mensuragao do

resultado das agendas bancarias. Varios mecanismos e tecnicas, as vezes conflitantes, tern

sido propostos para mensuragao do resultado das agendas bancarias. A industria bancaria

apresenta uma vasta rede de agendas distribuidas geograficamente pelo territorio nacional

e internacional. Sao locais onde as operagoes bancarias sao contratadas.

Atualmente, podem ser encontrados, na industria bancaria, alguns bancos com

uma rede formada por milhares de agendas bancarias. Sao instituigoes como o Banco do

Brasil, Bradesco, Caixa Econdmica Federal, Bamerindus e Itau com aproximadamente

3.100, 1.800, 1.800, 1.300 e 1.000 agendas bancarias, respectivamente, e que enfrentam

os problemas de mensuragao de resultado dessas unidades com caracteristicas distintas

devido a influencia de suas pragas.

Dessa forma, o planejamento e controle das agendas se tornam essenciais para

esse tipo de industria. A informagao a respeito da lucratividade de agendas bancarias tern

sido utilizada para o planejamento, controle e coordenagao de milhares de agendas. O

desafio e assegurar que as informagoes auxiliem a avaliagao e a tomada de decisao que
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sao efetuadas de forma descentralizada. Ou seja, garantir que as decisoes dos gestores

das agencias atinjam um coerente e coordenado resultado.

A Contabilidade, utilizando-se de conceitos como centro de lucre e prepo de

transferencia, tem fornecido, com sua metodologia, mecanismos para a mensuragao do

desempenho de agencias bancarias, auxiliando assim, o planejamento e controle das

agencias.

O nucleo central do processo de mensuragao da lucratividade por agenda bancaria

apoia-se na definigao da politica de prego de transferencia dos recursos financeiros e na

alocagao das despesas e receitas a agenda avaliada, o “calcanhar de Aquiles” do sistema

de mensuragao do resultado divisional. A tarefa de fixagao dos pregos internos e, na maioria

das vezes, tratada como mais um problema contabil. Contudo, esse processo de simples

“apregamento" interno pode alterar as estrategias da organizagao no mercado.

Atraves da mensuragao da lucratividade das unidades pode-se auxiliar os gestores

a tomarem decisoes que garantam a maximizagao do resultado global do banco. Os

mecanismos e tecnicas para classificagao de agencias bancarias como superavitarias ou

deficitarias sao de extrema importancia para essa industria.

Por outro lado, a mensuragao da lucratividade divisional permite que o gestor

verifique, entre outras coisas, o ponto de equilibrio, a estrutura otima, o potencial da praga-

sede e que faga, tambem, uma analise de sensibilidade do lucro para a rede de agencias

bancarias.

Atualmente, diversos parametros tern sido sugeridos pela literatura especializada

para mensuragao da rentabilidade dos recursos financeiros captados e aplicados pelas

agencias bancarias; entretanto, muitas vezes, a sua operacionalizagao se depara com

problemas de adequagao do sistema de informagoes desse tipo de industria. Algumas

caracteristicas do Sistema de Informagao Contabil inviabilizam a utilizagao de alguns

parametros, como os baseados na operagao, ou a utilizagao de um unico parametro para

todos os tipos de recursos financeiros.
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O proposito deste estudo e verificar o estado-da-arte e oferecer uma abordagem

diferente para um dos aspectos do nucleo central da mensuragao da lucratividade da

agenda.

O aspecto que sera abordado e o da mensuragao da rentabilidade dos recursos

financeiros remunerados captados e aplicados pelas agendas bancarias.
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CAPITULO 1

IMPORTANCIA DO ESTUDO E APRESENTAQAO DO1.

PROBLEMA

MENSURAQAO DA LUCRATIVIDADE DE AGENCIAS BANCARIAS1.1.

1.1.1. INTRODUQAO

Nesta segao, adota-se como ponto de partida a investigagao sobre como a

evolugao da sociedade influenciou a estrutura das organizagoes e a Contabilidade. Para

entender o seu alcance e limitagoes e necessario conhecer alguns aspectos a respeito

dessa evolugao, da industria bancaria e da propria Contabilidade. Acredita-se que o

conhecimento dos antecedentes e essencial para entender a situagao presente em analise

pelo estudo.

Desde os primordios da Antiguidade,

determinados objetivos que, sozinho, nao conseguiria. Nos tempos pre-historicos, o objetivo

das primeiras formas de organizagoes era, basicamente, o de sobrevivencia. Hoje, na era

do Capitalismo, verifica-se que as organizagoes, ou melhor, empresas, continuam com o

mesmo objetivo. Atualmente, essa sobrevivencia e garantida com a obtengao de resultado

econdmico adequado aos recursos utilizados e ao meio ambiente.

As empresas capitalistas sao resultado da combinagao intencional de pessoas,

recursos e tecnologia para atingir urn determinado objetivo. A avaliagao de desempenho e

uma das principais diferengas entre as organizagoes pre-historicas e as empresas

capitalistas. O principal indicador de desempenho utilizado para avaliar a empresa

capitalista e o lucro.

o homem se organiza para atingir



Sistema de InformagSo Contdbil £ era do Capitalism©. Segundo IJIRI, “Capitalism© sem

inclusive uma interagSo entre o Capitalism© e o avango desse Sistema.

Figure : 1-1 Conceito de desempeoho das organiza^des.

ORGANIZACAO OBJETIVOS

DESEMPENHO

Fonte: MARTIN, Nilton Cano. Apostila da disciplina EAC-709 Planejamento e

Control© Contabil. FEA-USP, 1992.

Conforme demonstra a figura 1-1, verifica-se que o conceito de avalia$3o de

desempenho nas organizagoes envolve a compreensao de outros conceitos bastante

discutidos pelos pesquisadores 2: os de efic^cia e efici^ncia. Envolve, tambem, a

comparand© entre os resultados obtidos e os resultados planejados.

As empresas, como uma forma de organizafSo planejada e com objetivos

economicos, apresentam niveis diferentes de complexidade na avaliag^o de desempenho

5
A mensuragdo do Lucre (ou Prejuizo) e uma das principals contribuisoes do

Grau de Consecu^do

EF1CACIA

Relagdo Recursos 
vs. Resultados

EFICIENCIA

1 IJIRI, Yuri, Theory of Accounting Measurement, Sarasota, American Accounting Association, 1975, pg. 34.
2 Ver GUERREIRO, Reinaldo. Modelo Conceptual de Sistema de Informa^do de Gestdo Econ6mica: uma 
Contribuifdo a Teoria da Comunicafdo da Contabilidade. Tese de Doutorado. Faculdade de Economia, 
Administrate e Contabilidade da Universidade de S3o Paulo, 1989, pg. 182.

mensuraggo de renda 6 tao inconcebivel quanto jogos olimpicos sem "recordes"" 1 . Existe



mercados e aumento da competitividade, as empresas passaram a atuar em v£rios

mercados por meio dos mais variados produtos e servigos 3 .

O concerto de desempenho apresentado por MARTIN, atraves da figura 1-1, e

bastante amplo e tern sido utilizado em diferentes niveis organizacionais da empresa, como

um setor, uma divisao, um departamento ou uma unidade estrategica de negocio.

Para esse autor, os melhores processes de mensuragao ou avaliagao de

desempenho propoem um sistema de indicadores hierarquizado de tai forma que haja

indicadores de desempenho adequados em cada nivel da organizagao e pare cada fungao.

Nesse contexto, a industria bancaria se apresenta como um setor complexo, que

atua em regioes diferenciadas, com produtos, servigos e clientes diversificados que vem se

ampliando nos ultimos anos. As agendas sao, assim, pequenas organizagdes que

funcionam como ponto de contato primario com o cliente, dentro da estrutura do banco, e

sao o canal de distribuigao dos produtos e servigos.

Dessa forma, a industria bancaria apresenta uma estrutura com problemas de

integragao, planejamento, controle e coordenagao organizacional. Sao milhares de

agendas com metas predeterminadas, oferecendo um diversificado numero de ativos

financeiros. O banco deve assegurar-se de que as agendas estejam mobilizando todos os

seus esforgos para atingirem suas metas e, consequentemente, contribuirem para que a

organizagao como um todo alcance seus objetivos, permitindo, assim, a congruencia entre

as metas das agendas e os objetivos do banco.

6
e essa complexidade tern aumentado com o passar dos tempos. Com a globalizagao dos

3 Sugere-se para maiores detalhes a respeito da globaliza^o e competitividade, NAKAGAWA, Masayuki 
Gestao estrategica de custos: Conceitos, sistemas e implementa^do. Tese de Livre-Docencia. Faculdade de 
Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade de SSo Paulo. 1990.
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1.1.2. TIPOS DE MEDIQOES

A consequencia direta desse novo ambiente foi a demanda por novos tipos de

informagoes. O processo de planejamento, controle e mensuragao de desempenho passou

a serfeito nao so para o banco, mas, tambem, para as agendas bancarias.

Dessa forma, a industria bancaria tern demandado informagoes para a tomada de

decisao, coordenagao e avaliagao de suas agendas. Essa abordagem nao e exclusiva da

industria bancaria; pode-se encontra-la na maioria das empresas com uma estrutura

organizacional divisionalizada. Conforme BUZZELL e GALE, “a partir de 1920, empresas

tais como General Motors, Du Pont e General Electric comegaram a adotar a divisao de

produtos como forma de organizagao” 4 .

Alem dessas informagoes, verifica-se pela figura 1-2 que a questao da avaliagao na

industria bancaria tern sido enfocada sob tres aspectos. Essa visao tridimensional da

avaliagao faz parte da literatura bancaria e pode ser caracterizada por meio dos seguintes

tipos de Relatorios de Avaliagao:

a) de lucratividade das agendas bancarias;

b) de rentabilidade de produtos e servigos, e

c) de rentabilidade de clientes.

Para OLIVEIRA, “a uma determinada atividade seriam imputados os custos e

receitas controlaveis pelo gestor dessa atividade, que seriam acumulados em sua area de

. Assim, os

tres relatorios seriam propostas para modelos de acumulagao de custos e receitas.

A avaliagao de agenda tern sido utilizada, pela industria bancaria, basicamente

para todos os niveis hierarquicos: diretores-gerentes, gerentes regionais e gerentes de

como instrument© de premiagao e punigao dos gestores. E mecanismo de pressao interna

4 BUZZELL, Robert D. e GALE, Bradley T. O Impacto das Estrategias de Mercado no Resultado das 
Empresas. [tradu<;ao de Antonio Zoratto Sanvicente] SSo Paulo, Pioneira, 1991, pg. 24.
$ OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. A Aplica^ao dos Conceitos de Gestao Economica aos Eventos 
Econdmicos de um banco Comercial. DissertaQSo de Mestrado. Faculdade de Economia, Administrate e 
Contabilidade da Universidade de SSo Paulo. 1994. pg. 119

responsabilidade, seja ela produto, cliente, mercado, agenda, atividade, etc" 5
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agendas 6. £ uma forma de motivar os gestores das mais diversas unidades a agirem de

acordo com a politica global do banco, ou seja, coordenar as agendas para a maximizagdo

global do resultado do banco.

Figura : 1-2 Trilogia da avalia^So na industria banciria.

A figura acima e apenas uma conveniencia para explicar que se pode ver a

avaliagao na industria bancaria de tres formas diferentes, sendo a da agenda mais uma

forma adotada nessa industria.

A mensuragao da lucratividade por agenda pode ser expressa matematicamente

atravds de uma simples equagao. Para KERLINGER, “a lei cientifica ideal 6 uma equagao

matemStica, nSo porque os cientistas amem simbolos misteriosos e esotericos e a

matem^tica (alguns, sim, claro), mas porque a equagao matematica e altamente abstrata e

geral” 7

6 SILVA, Geraldo Vasconcelos, Contribuifdo d Avaliafdo de agendas bancdrias. Dissertate de Mestrado. 
Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade de Sdo Paulo, 1983, pg. 24.
7 KERLINGER, Fred Nichols. Metodologia de Pesquisa em CiSncias Socials: Um Tratamento Conceitual.
[traduto Helena Mendes Rotundo]. Sdo Paulo, EPU, 1980, pg. 14.
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Equa^o : 1-1

a

y
onde:

Resultado da agencia y;

Essa simples operapao, equapao 1-1, esconde uma serie de fatores e conceitos

complexes. Envolve a definipao de criterios para mensurapao e alocapao das receitas e

despesas a agencia avaliada e, tambem, a definipao de uma remunerapao pelos mais

variados recursos captados e aplicados pela agencia bancaria. Para MOCKLE, REED e

BUTLER, “analisar as receitas de uma agencia e um simples processo que envolve o

detalhamento das receitas derivadas dos clientes da agencia e dos variados servipos

Assim, o processo de mensurapao da lucratividade por agencia esta inter-

relacionado com a questao da rentabilidade dos produtos e servipos oferecidos aos clientes

da agencia avaliada. Nesse contexto, a mensurapao da lucratividade nao pode ser tratada

de forma isolada; ela pressupoe a mensurapao dos recursos consumidos e da rentabilidade

dos produtos e servipos oferecidos aos clientes.

A mensurapao da lucratividade das agendas bancarias apresenta dois grandes

aspectos ou subsistemas: o da mensurapao e alocapao das receitas e despesas e o da

mensurapao da rentabilidade dos produtos transacionados pela agencia bancaria avaliada.

Neste estudo, sera abordado o subsistema responsavel pela mensurapao da rentabilidade

dos produtos.

" 8

dy — Despesas da agencia y ;

® MOCK.LE, Collier E., REED, Jim D. e BUTLER, Daniel L., Analyzing the Profitability of Branch Banks. 
Management Accouting. december, 1985, pg. 62.

Vy Receitas da agencia y ;

d y
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1.1.3. PROBLEMATICA DA MENSURAQAO
A visao do sistema de mensurapao do resultado de agenda bancaria como sendo

formada por dois grandes subsistemas facilita o entendimento dos problemas relacionados

com o processo de mensurapao do resultado. Essa divisao e feita apenas para facilitar o

entendimento, pois os subsistemas sao interligados e se sobrepoem parcialmente,

apresentando algumas caracteristicas semelhantes.

O problema fundamental do subsistema responsavel pela mensurapao e alocapao

de receitas e despesas envolve a operacionalizapao de varios concertos, como: Controlavel

e Nao Controlavel, Fixo e Variavel, Direto e Indireto. A utilizapao desses concertos e

bastante complexa, pois suas definipoes e a consequente operacionalizapao estao

relacionados com a perceppao do gestor responsavel pelo processo de mensurapao.

E importante verificar que os concertos apresentados nao sao absolutos entre as

organizapoes, mas relatives, ou seja, o que para uns e controlavel, para outros pode nao

ser. Para MAURER, “os gestores das agendas nao exercem qualquer influencia sobre os

avaliapao dos gerentes de agendas. Contudo, essa visao nao e compartilhada por outros

pesquisadores.

Na tentativa de se criar uma demonstrapao de receitas e despesas que fosse util

para as agendas e para a direpao de operapoes bancarias do Banco Metropolitan©, o

pesquisador AMARAL encontrou inumeros problemas. Para esse autor, “alguns problemas

eram comuns a todos os tipos de empresa; alguns eram peculiares a bancos. A causa

determinadas agendas” 10

fundamental dos problemas, todavia, jazia no fato de que nem todos os itens da despesa e

MAURER, Oseas. Eficiencia e Economia de Escala no Banco do Brasil. Dissertate de Mestrado. Escola de 
p6s-gradua?5o em Economia do Institute Brasileiro de Economia da Fundato Getiilio Vargas, 1980, pg. 126.
*0 AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. A Contabilidade de Centros de Lucros para Agendas Bancarias: 
Analise de urn Sistema. Dissertato de Mestrado. Escola Graduada de Ciencias e Engenharia da PUC, Rio de 
Janeiro, 1968, pg. 11.

prepos dos produtos" 9 . As tarifas de servipos e taxas de juros sao fatores exogenos para a

da receita podiam ser medidos precisamente ou diretamente identificados com
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O outre subsistema, conforme foi visto no item anterior, seria responsive! pela

rentabilidade dos produtos e services. O problema fundamental aqui 6 o apregamento dos

recursos. Segundo KAPLAN, “os problemas encontrados na men sura gio do lucro incluem

(1) a escolha de um Indice de lucro “profit index”, incluindo a alocagio de custos e receitas

ao Centro de Lucro, e (2) o prego de transferincia dos bens e servigos entre os centres de

lucres”11 .

A mensuragao da lucratividade das agendas deve se efetuada com a utilizagio de

criterios objetivos, evitando que cada mensuragao e alocagio de receita e despesa ou que

o prego de transferencia tenham que ser submetidos a julgamento pessoal e subjetivo

(portanto, variivel) do gestor. A classificagao das agendas bancarias como superavitirias

ou deficitarias e, portanto, a mensuragao do resultado, e uma consequinda direta dos

criterios adotados pelos dois subsistemas.

Figura : 1-3 Mensuragao da lucratividade por agendas.

Dessa forma, uma agincia bancaria superavitiria poderia se transformar em

deficitaria ou uma agenda banciria defidtiria poderia se transformar em superavitaria

11 KAPLAN, Robert S., Advanced Management Accounting, 1* ed. P. Hall, 1982, pg. 478.

Fonte: DAVENPORT, Thomas O. e SHERMAN, H. David. Measuring Branch 

Profitability. The Bankers Magazine, sep-oct, 1987, pg. 34. Com pequena adaptagao.
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apenas com base nos pressupostos adotados pelo sistema de mensuraqao de lucratividade.

Assim, determinada agencia bancaria apresentaria diferentes resultados de acordo com os

impactos dos pressupostos adotados pelo sistema.

Uma discussao interessante dos problemas encontrados no primeiro subsistema —

responsavel pela mensuraqao e alocapao de receitas e despesas — e o da alocaqao das

despesas com instalaqoes da agencia. A agencia pode funcionar em sede propria ou imovel

de terceiros. Dessa forma, a questao e considerar ou nao os gastos com a instalaqao fisica

na avaliapao da agencia: depreciaqao do imovel versus despesa de aluguel. As pesquisas

apresentam posiqoes antagonicas a esse respeito. Alguns bancos desconsideram o valor do

aluguel da agencia para evitar que agendas sejam penalizadas. A despesa de aluguel e

lanpada na matriz

funcionam em predio proprio, um valor justo de aluguel, um custo de oportunidade, ou seja,

consideram para a mensuraqao da lucratividade da agencia uma despesa de aluguel de

Outra discussao semelhante envolve a prestaqao de serviqos entre as agendas. O

cliente pode manter um deposito a vista em determinada agencia e utilizar os serviqos e

conduzir as transaqoes em outra agencia, sendo que, nesse caso, a problematica e como

proceder para mensurar a lucratividade das duas agendas. A receita do deposito esta em

uma agencia, enquanto o custo da prestaqao de serviqos esta em outra 14 .

Problema mais especifico tambem foi demonstrado por AMARAL no estudo sobre o

15 — o dos cheques pagos e depositossistema adotado pelo Banco Metropolitano

recebidos para outras agendas. A questao discutida foi como remunerar a agencia

prestadora de services ja que, pelo Sistema de lnforma?ao Contabil Oficial, ela estaria

arcando com as despesas de presta?ao de services ao cliente de outra unidade. Para o

12. Outros bancos consideram, na avaliaqao das agendas que

imovel proprio 13

Ver BARBOSA, Walter da Silva. Contribuiqao ao Enfoque Sistemico de Custos para os Bancos Comerciais. 
Disserta<?ao de Mestrado. Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade de S3o 
Paulo, 1982, pg. 66.

Influencia Germanica. Ver AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. op.cit., pg. 11
14 Discussao interessante pode ser encontrada em KAPLAN, Robert S. op.cit., pg. 482.
*3 AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. op.cit. pg. 16
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autor, "uma solugao simples seria fazer o computador pesquisar, para os clientes de uma

determinada agenda, o numero de creditos resultantes de depositos e o numero de debitos

resultantes de cheques. Essa contagem poderia ser feita simultaneamente com a emissao

dos extratos mensais” 16

Atualmente, podem ser encontradas varias propostas para solugao dessas

questoes. Duas propostas tern sido desenvolvidas por pesquisadores na FEA-USP,

denominadas Sistema de Informagao de Gestao Econdmica — GECON e Gestao

Estrategica de Custos — CMS. Para maiores detalhes, sugere-se consulta as publicagoes

dos pesquisadores do Departamento de Contabilidade da FEA-USP, principalmente as

dissertagoes e teses.

O segundo subsistema — responsavel pela rentabilidade dos produtos e servigos

— apoia-se na politica de prego de transferencia dos recursos fmanceiros e tern merecido

destaque na literatura. Um dos grandes desafios do momento e desenvolver mecanismos e

tecnicas para o adequado apregamento interno dos recursos financeiros captados e

aplicados pelas agendas bancarias. Existe, naturalmente, muita discussao quanto a

escolha, ou melhor, indicagao de pregos. Ha tambem pesquisadores simplesmente evitando

tai procedimento. Entretanto, a maioria dos especialistas provavelmente concordaria que

ainda e precise fazer muito mais para aperfeigoar o sistema de valoragao dos recursos

financeiros para mensuragao da lucratividade das agendas bancarias.

Sem duvida, ainda se esta distante de uma solugao definitiva para os problemas de

mensuragao da lucratividade das agendas bancarias; todavia, deve-se buscar solugoes

para esses problemas que continuam a exigir esforgos dos pesquisadores.

1.1.4. LIMITAQOES DASMEDIDAS

A industria bancaria dispoe de inumeras medidas de desempenhos para avaliar a

atuagao das agendas bancarias. As medidas utilizadas para mensurar o desempenho das

*6 AMARAL, Carlos Alberto BrandSo de. op.cit. pg. 24

agendas apresentam inumeras limitagoes. DAVENPORT e SHERMAN criaram uma
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interessante tabela — Tabela 1-1 Limitagoes das medidas comuns de desempenho — com

as limitagoes das medidas mais utilizadas na avaliagao das agendas bancarias. Sao

aquelas referentes aos aspectos nao contemplados ou a enfase em determinados aspectos,

as arbitrariedades nos calculos ou a falta de consenso quanto aos procedimentos.

Por outro lado, a analise simples das limitagoes nao revela qual o proposito de

cada medida. O proposito da medida e o aspecto fundamental em sua utilizagao. Cada

medida possui tantas caracteristicas especiais que se torna impossivel a comparagao entre

si. Os diferentes tipos de medidas avaliam determinados aspectos do desempenho das

agendas bancarias.

A premissa basica e a de que as medidas fazem parte de um grande sistema de

avaliagao, possuindo, assim, fungoes especificas e gerais. As fungoes especificas seriam

distintas para cada medida e as fungoes gerais, comuns a todas as medidas.
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Tabela : 1-1 Limita^des das medidas comuns de desempenho.

diferentes pap6is dasos

de rendimento • Mede somente uma relagdo de outputlinput por

vez

Volume de produgao • Nao mede a eficiencia no uso de recursos

• Enfase na produgSo a qualquer custo

Participagao no mercado

do quadro de

Fonte: DAVENPORT, Thomas O. e SHERMAN, H. David. Measuring Branch

Profitability. The Bankers Magazine, sep-oct, 1987, pg. 36.

A simples comparagSo das medidas comuns de desempenho tern, muitas vezes,

dificultado o entendimento do prop6sito delas. O problema fundamental 6 compreender

qual a finalidade de cada medida, qual e o seu proposito. Mal-entendidos sobre a

finalidade das medidas comuns de desempenho comprometem a sua qualidade, tomando

se, assim, uma barreira para o usuario.

Para SOLOMONS, “o propdsito de um produto e, acima de tudo, reunir as

necessidades daqueles que usam o produto.” Segundo esse pesquisador, “antes de

julgarmos a qualidade de um produto, devemos considerar a quais propdsitos ele pretende

proporgao 

(output ratios)

Comparagao 

pessoal

• Requer um intensive esforgo para colegSo dos 

dados

• Nao se aplica a outros custos

• Pode nao ser relevante para uma empresa em 

particular

• Tende a ser formalistico

• Nio incorporam

agendas

• Nao reflete o “mix” de transagdes

• Produz discordancia a respeito da definigao de 

mercado e competigao

• Nao localiza especificas oportunidades para 

redugSo de custos ou aumento de produgSo

MEDIDA

Lucratividade de agenda

LIMITAQOES

• Alocagdo arbitrdria de receitas

• Nao mede a eficiencia no uso de recursos
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servir. O mesmo e verdadeiro para a Contabilidade”

de desempenho depende da sua correta utilizagao, ou seja, da utilizagao de acordo com

suas finalidades. Assim, como uma ferramenta, as medidas comuns de desempenho devem

ser utilizadas de acordo com os seus propositos para que nao tenham o seu desempenho

comprometido pela utilizagao indevida. O proposito da medida deve ser respeitado para que

sua qualidade nao seja comprometida.

A principal medida utilizada pela industria bancaria para avaliagao do desempenho

das agendas e a da lucratividade. Para KAPLAN, “a utilizagao da mesma medida com que a

empresa como urn todo e avaliada facilita a congruencia de metas entre as unidades

descentralizadas e a empresa”

sao extremamente comuns em grandes organizagoes descentralizadas.

A adogao do conceito de centro de lucro pelas empresas descentralizadas e urn

dos principals fatores para a utilizagao da lucratividade como medida de avaliagao das

unidades. Alem, de ser a principal medida de desempenho da era Capitalista, tambem

permite uma comparagao entre os diferentes tipos de unidades da empresa.

Na verdade, a questao principal nao e utilizar uma ou outra medida, pois as

medidas sao complementares, fazem parte do processo de avaliagao da agenda bancaria.

Atraves das medidas, sao avaliados varios aspectos do desempenho da agenda bancaria.

A lucratividade e apenas urn desses aspectos que, como qualquer outra medida, apresenta

limitagoes.

Dessa forma, a lucratividade e uma das medidas que tern sido utilizada pela

industria bancaria na avaliagao do desempenho de seus diversos tipos de unidades

operacionais. Contudo, essa avaliagao pode ser complementada com outras medidas,

conforme tabela anterior, ampliando, assim, a avaliagao da agenda bancaria.

17 SOLOMONS, David., Making Acounting Policy: The Quest for Credibility in Financial Reporting. Ney 
York. Oxford. Oxford University Press. 1986. pg. 68 e 83
18 KAPLAN, Robert S., op.cit., pg. 477 e 478.

17 . A qualidade das medidas comuns

18 . Cabe ressaltar que, para o autor, os centros de lucres
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SITUAQAO-PROBLEMA DE PESQUISA1.2.

1.2.1. CARACTERIZAQAO

Para a compreensao do problema, deve-se, antes, tomar posipao a respeito de tres

questoes fundamentals. Em primeiro lugar, e precise enfrentar a questao das origens do

problema e de seus limites. Em seguida, trata-se de estabelecer se a questao tern ou nao

urn relacionamento com a solupao de outros problemas ou com outras disciplinas, como

Economia e Administrapao. Por ultimo, e preciso mostrar se ha ou nao, nas questoes

levantadas, solupoes dadas definitivamente pela tradipao. E preciso, entretanto, reconhecer

que as questoes cientificas sao historicamente contingentes e revisaveis ao longo do tempo.

Conforme foi visto no item anterior, a mensurapao da lucratividade por agenda

bancaria envolve a combinapao de diversos fatores. Os fatores foram classificados segundo

as suas caracteristicas, sendo segregados em dois subsistemas: o responsavel pela

mensurapao e alocapao de receitas e despesas e o responsavel pela mensurapao da

rentabilidade dos produtos e servipos oferecidos aos clientes.

O desafio da industria bancaria, com as suas milhares de unidades, e de assegurar

que a tomada de decisao atinja um coerente e coordenado resultado. A demonstrapao de

resultado das agendas bancarias e um instrumento interessante para se obter essa

coordenapao e motivapao dos gestores responsaveis pelas unidades avaliadas, atraves da

integrapao com o sistema de recompensa para os empregados. Alem disso, pode ser

utilizada como instrumento para avaliar o investimento aplicado na unidade, os recursos

financeiros, tecnologicos e humanos, auxiliando, assim, os gestores na otimizapao do uso

desses recursos. Sao informapoes que podem ser utilizadas para se comparar o retorno

entre as diferentes unidades ou o retorno de uma unidade ao longo de um periodo de

analise.

As agendas bancarias captam e aplicam varios tipos de recursos financeiros. Os

recursos financeiros podem, por exemplo, ser de curto ou longo prazo, com taxas
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prefixadas ou pos-fixadas, com limites ou sem limites de rendas ou encargos. A adopao do

conceito de Centro de Lucro para as agendas bancarias exige o aprepamento desses mais

variados tipos de recursos financeiros. A questao principal e determinar os parametros para

mensurapao da rentabilidade desses recursos financeiros. A problematica do aprepamento

dos recursos financeiros remunerados, captados e aplicados, para mensurapao do resultado

No caso da mensurapao do resultado das agendas bancarias, um valor de troca —

ou simplesmente valor — deve ser calculado para os recursos financeiros captados e

aplicados. A politica de prepo para esses recursos pode produzir uma serie de situapoes,

como:

> As vezes, produz resultados que nao sao desejaveis;

> Pode excluir dos resultados das agendas eventos que sao considerados

importantes e

> Pode ser impraticavel em certas circunstancias.

Felizmente, esses fatos ja sao bem conhecidos dos contadores que, no dia-a-dia

de suas atividades, se deparam com situapoes semelhantes. Sao diferentes metodos de

custeamento, de calculo da depreciapao e criterios de avaliapao de estoques. E uma lista

extensa de criterios e metodos igualmente validos, mas que, entretanto, produzem

informapoes conflitantes.

Sabe-se que um simples sistema de aprepamento interno nao pode solucionar o

problema de integrapao das agendas e de motivapao dos gerentes. A valorapao dos

recursos tern um efeito no processo de cooperapao e competipao intraempresa, sendo que

o desafio e motivar os gerentes a agirem no interesse da organizapao. Contudo, segundo

1 $ Um excelente problema de prepo de transferencia pode ser encontrado em KAPLAN, Robert S., op.cit., pg. 
511.
“O problema 14.10 - Sistema de Prepo de Transferencia para um banco Comercial - O problema aborda a 
instalapSo de um sistema de prepo interno para o produto bisico do banco: dinheiro. O problema tern como 
principal aspecto o efeito da nova politica de prepo de transferencia na mensurapao da lucratividade dos tres 
diferentes tipos de unidades”.

das agendas bancarias, sera o nucleo da situapao-problema deste estudo 19
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MARTINS “a problematics de integragao entre o individuo e a organizagao e bastante

antiga e nem sempre esse relacionamento e cooperative e satisfatorio” 20. Dessa forma,

ainda se esta distante de uma solugao para o problema; entretanto, esse pode ser urn dos

primeiros passos.

1.2.2. OBJETIVO DO ESTUDO

O proposito deste estudo e auxiliar os gestores a compreenderem os mecanismos

que a industria bancaria pode adotar para mensuragao da rentabilidade dos recursos

financeiros captados e aplicados pelas agendas bancarias. Embora focalize os recursos

remunerados, os mecanismos apresentados podem ser adotados para qualquer tipo de

recurso financeiro transacionado pelas agendas que necessitem de uma valoragao, isso

com as devidas adaptagoes.

O objetivo especifico de Uma Contribuigao a Mensuragao de Resultados de

Agendas Bancarias e o de analisar as complexidades que envolvem a mensuragao da

rentabilidade dos recursos financeiros remunerados, captados e aplicados na mensuragao

do resultado das agendas bancarias. A partir de varios exemplos que tentam simular a

realidade de uma agenda, e com a adogao da tecnica de analise das variagdes utilizadas

variagoes, por componentes e por tipo de produtos, ocorridas na margem financeira e no

spread — diferenga entre prego externo e interno.

Embora existam diversos parametros propostos pela literatura especializada para

o apregamento dos recursos, nao ha consenso quanto a superioridade de urn sobre o outro

e nem uma avaliagao do impacto de se adotar um ou outro parametro. Apesar de uma

literatura bastante expressiva, o prego de transferencia, parametro para apregamento, e um

20 MARTINS, Gilberto de Andrade. A Administrate de Recompensas e a Equidade Salanal nas Institui<;3es 
de Pesquisa. Dissertate de Mestrado. Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade 
de Sao Paulo. 1980. pg. 11
21 A esse respeito, veja: SILVA, Geraldo Vasconcelos. op.cit., pg. 51. e BARBOSA, Walter da Silva, op.cit., 
pg. 81.

tipo de assunto que ainda apresenta muitas percepgoes conflitantes 21

em Contabilidade de Custos, desenvolveram-se varias equagdes que explicam as
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Considerando-se a complexidade da industria bancaria e os limites inerentes a

qualquer sistema de informaqao, deseja-se, atraves deste estudo:

a) verificar o estado-da-arte na mensuraqao da rentabilidade dos produtos

transacionados pela agenda bancaria,

b) analisar os metodos de mensuraqao dos recursos financeiros,

c) identificar as tecnicas e os mecanismos adotados para mensuraqao dos

recursos financeiros e

d) desenvolver modelos para analise das variances da margem financeira e do

spread.

Um dos grandes desafios deste trabalho e o de permitir que se compreenda a

utilidade e limitaqoes do Sistema de Informaqao Contabil na mensuraqao do resultado da

Sistema de Informaqao Contabil e de propriedade exclusiva do Legislador Fiscal e

Societario e que as informaqoes geradas para esses usuarios nao podem ser utilizadas

pelos usuarios internos.

O tema e tao complexo que algum leitor pode alegar que "esqueceu-se de

mencionar isto” ou “omitiu-se aquilo outro”. Mas todo assunto complexo tende a ser

extenso. Nao se pode analisar todos os fatores. Os quatros objetivos citados parecem

suficientes para compreensao da problematica que envolve a mensuraqao da rentabilidade

dos recursos financeiros na apuraqao de resultado das agendas bancarias.

O leitor podera ficar frustrado pela falta de sugestdes quanto ao tratamento

tecnicamente mais adequado para cada assunto abordado neste estudo. Em geral, o

argumento e valido, mas certos meios de trabalhar podem parecer exceqoes a regra de

que o discurso cientifico e sempre conclusivo.

Um dos maiores bloqueios a compreensao e apreciaqao da pesquisa e uma

especie de anseio geral por certeza. Para KERLINGER, “viver com incerteza parece muito

agenda bancaria. Pretende-se, tambem, conseguir a ruptura do bitolamento 22 de que o

22 Um modo de pensar associado a uma ideologia, sem levar em conta seu conteudo “closed-mindedness”
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duro para nos”

procedimentos mais adequados ou definir qual o melhor parametro para se utilizar como

pre?o de transferencia.

23 . Assim, o objetivo do presente estudo nao e fornecer uma lista de

23 KERLINGER, Fred. N„ op.cit., pg. 31.
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1.2.3. PRESSUPOSTOS DO ESTUDO

As bases que serao utilizadas para desenvolver a pesquisa 6 o terceiro passo. As

premissas adotadas no estudo, e que serSo detalhadas nos prdximos capitulos, tiveram por

base os conceitos discutidos ao longo do curso de mestrado e as vdrias literatures

apontadas pelos professores.

A discussao deste tema nSo poderia ser feita sem um modelo teorico de

sustentagao. Diversos modelos poderiam ser utilizados, mas optou-se por um mais recente

e que trata os demonstratives contabeis como um tipo de informagSo necessdria para

alcangar a eficidncia do mercado. A informagao contabil e vista como uma informagao que

afeta o comportamento do usuario.

Tabela : 1-2 Premissas do estudo.

PREMISSAS DO ESTUDO

Os pressupostos nos quais se baseia este estudo foram alvo de constantes

pesquisas e as conclusdes s5o aplic^veis d industria banc^ria. A pertindneia desses

1a Lucro como medida de eficacia da organizagao;
2a A base de medigao do lucro para avaliagao de agendas bancarias depende do modelo 

de decisao e das necessidades informativas dos usu^rios;
3a Da nao convergencia de interesse entre os individuos e as organizagoes;
4a O Sistema de Informagoes Contabeis e o principal sistema de informagao a respeito da 

organizagao;
5a As tecnicas de analise adotadas por empresas nao-financeiras, com as devidas 

adaptagoes, podem ser aplicadas £ industria bancaria;
6a A divulgagao das informagoes usualmente induz o comportamento e
7a O conhecimento da linguagem contabil e fundamental para o entendimento de suas 

informagoes.

concordancia generalizada sobre essas premissas 24

Ver estudos desenvolvidos por pesquisadores do Depto. de Contabilidade da FEA-USP. Dissertates e Teses.

pressupostos serSo confirmadas no decorrer do estudo. Existe, atualmente, uma
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1.2.4. DIAGRAMA DO ESTUDO

O problema abordado nesta dissertate ser£ analisado sob o aspecto do Sistema

de Informagao Contabil. O piano deste estudo foi sumariado na Tabela 1-3 e cont6m todas

as etapas adotadas na elaboraga0 do trabalho.

Tabela : 1-3 O diagrama do estudo.

ESTUDO EXPLORAT0RIO

fixaqAo de parAmetros

PLANEJAMENTO OPERACIONAL

anAlise DOS RESULTADOS

COLETA DE MATERIAL

RELAT6RIO FINAL

Obviamente, em um estudo desse porte, 6 impossivel abordar profundamente

todos os aspectos do problema, devido a multiplicidade de fatores ligados as mudangas

estruturais e ao ambiente turbulento em que se encontra a industria bancaria.
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CAPITULO 2

UMA REVISAO BIBLIOGRAFICA2.

SINTESE2.1.

capitulo objetiva destacar principals contribuipoes bibliograficasEste as

relacionadas ao tema aqui abordado, com a finalidade de investigar e analisar o “Estado-da-

Arte” na condupao de solupoes para o problema proposto neste estudo. A pesquisa

abrangeu as principais bibliotecas especializadas de Sao Paulo - FEA-USP, EASE-FGV,

PUC-SP, UNICAMP, FEBRABAN, atraves de consultas in loco ou atraves do Sistema

Integrado de Bibliotecas da USP. Nas muitas estantes pesquisadas, acumula-se um vasto

material bibliografico com as mais variadas conceppoes sobre o tema. Devido aos objetivos

deste estudo, nao se ira polemizar as conceppoes dos autores pesquisados. Sera

apresentada a visao de cada um em relapao ao tema, enfocando simplesmente sua

contribuipao.

contribuipoes em termos de direcionamento das solupoes. A discussao mais detalhada de

cada obra sera feita, oportunamente, nos proximos capitulos, de forma a possibilitar um

melhor entendimento deste trabalho.

Para se alcanpar os objetivos dele, serao utilizadas varias bibliografias que

apresentam uma contribuipao para o entendimento da situapao-problema.

Decidiu-se elaborar, inicialmente, uma resenha condensando as principais
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Entre as bibliografias consultadas, destacam-se:

Joe Akira Yoshino

Universidade de Sao Paulo

Coordenador e Relator

Sistema Financeiro Nacional: Diagnostico e Sugestdes para Reforma, 1991, e

Reforma do Sistema Financeiro Nacional, 1994.

O objetivo dos seminaries externos e internos promovidos pela FIPE-USP foi de

mostrar os aspectos conceituais da regulamentagao do Sistema Financeiro Nacional,

procurando analisa-lo a luz das experiencias nacional e internacional e dos recentes

desenvolvimentos. A partir dos depoimentos de autoridades e especialistas — ministros,

presidente e diretores do BACEN, representantes de entidades, economistas e juristas —

nao se buscou um consenso entre as colocagoes das pessoas no que se refere as analises

contidas no estudo, permitindo uma diversidade de posigoes, diagnosticos e sugestoes para

reforma do Sistema Financeiro Nacional.

Os trabalhos apresentam um historic© detalhado da evolugao, estrutura e

regulamentapao do Sistema Financeiro Nacional. Sao abordadas questoes como: Os

bancos estao ou nao desempenhando o seu papel? Qual o papel dos bancos oficiais no

Sistema Financeiro Nacional?
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Joao Muccillo Netto

Universidade de Sao Paulo

Tese de Doutorado apresentada a Faculdade de Economia, Administrapao e

Contabilidade em 1989.

Contribuigao a analise de problemas relatives a utilizagao dos modelos da

avaliagao de desempenho e de resultados em Instituigbes Financeiras.

O objetivo do trabalho e oferecer uma contribuiqao a analise de problemas de

utilizaqao de modelos de avaliapao de desempenho e de resultados em Instituiqoes

Financeiras.

O estudo divide a problematica de avaliaqao de desempenho em dois aspectos: o

tecnico e o comportamental. No trabalho, se constata que nao existe ainda urn corpo

unificado de teorias sobre Administraqao Financeira de Instituiqoes Financeiras, que a

maioria das institui?6es nao possui modelos formalizados e que, portanto nao ha o que

pesquisar entre as instituiqoes. Este estudo discute tambem os principles gerais para

formulaqao de modelos de avaliapao de desempenho e de resultados. Quanto aos modelos

de avaliaqao de desempenho, cita dois: o baseado na tabela de pesos e o baseado no fluxo

de fundos. Para o primeiro modelo, a questao principal e: qual produto priorizar — o A ou o

B? Em qual deles se deve concentrar maior esforqo? Ja no modelo baseado no fluxo de

fundos, o principal componente e o “Caixa Central”, um sistema de rastreamento dos

complexidade da implementaqao do modelo devido a aspectos comportamentais.

recursos, e a questao principal e qual taxa utilizar. O trabalho aborda, ainda, a
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Silvio Aparecido de Carvalho

Universidade de Sao Paulo

Tese de Doutorado apresentada a Faculdade de Economia, Administragao e

Contabilidade em 1993.

Desenvolvimento de novas tecnicas para a gestao bancaria no Brasil.

O objetivo deste trabalho e utilizar uma nova tecnica de corregao monetaria integral

em cada um dos ativos e passives, de forma a se obter os juros reais em relagao ao

indexador oficial das demonstragoes contabeis. Atraves dessa tecnica, pode-se ainda

apurar a rentabilidade proporcionada em cada uma das fungoes de intermediagao do banco,

a de captagao e a de aplicagao de recursos, agrupando as operagoes de forma homogenea

em termos de prazos e moedas, de modo a possibilitar melhor visao de sua rentabilidade.

O autor propoe, ainda, a utilizagao de mecanismos para apurar o “spread' do

banco, denominado de “Caixa de Arbitragem", sendo cada operagao transacionada por uma

taxa de oportunidade. Alem disso, o trabalho discute as varias tecnicas de gestao de riscos

de taxas de juros sobre ativos e passives de prazos desbalanceados. Uma visao ampla do

modelo e dos conceitos adotados no trabalho pode ser obtida atraves do “Demonstrative do

Fluxo de Recursos e Aplicagoes e da Margem Financeira por Recursos em Moeda

Constante, no Conceito de Taxa de Oportunidade” desenvolvido no estudo.

Francisco Carlos Fernandes

Universidade de Sao Paulo

Dissertagao de Mestrado apresentada a Faculdade de Economia, Administragao e

Contabilidade em 1991.

Estudo de um sistema de custos para a competitividade de bancos comerciais.

O trabalho versa sobre os aspectos cruciais da gestao de bancos, fatores que

afetam as caracteristicas dos custos e sobre a mudanga de enfase na apuragao dos custos.
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Propoe a utilizapao do sistema de custeamento baseado em atividade — ABC — para a
■

competitividade que os bancos irao enfrentar. Eles deverao se ajustar para competir

confiabilidade e flexibilidade, dentro da nova filosofia de excelencia empresarial, do continue

aperfeiQoamento e da eliminate de desperdicios. O sistema de custeamento baseado em

atividade e a maneira estrategica de a empresa se posicionar perante o novo ambiente.

Stephen Charles Kanitz

Universidade de Sao Paulo

Tese de Doutorado apresentada a Faculdade de Economia, Administrate e

Contabilidade em 1972.

Contribuigao a teoria de rateio dos custos fixos.

O trabalho aborda um problema tipico da Contabilidade Divisional: rateio dos

custos fixos da administrate central. Apesar do titulo do trabalho, em varios trechos foi

abordado o problema do pre<?o de transferencia.

O objetivo do estudo e apresentar uma pesquisa interdisciplinar na tentative de se

encontrar metodos quantitativos que auxiliem o contador na solugao de seus problemas.

Sao abordados os elementos de um sistema de avaliagao divisional. O problema de

definite do objetivo da avaliat0 e a escolha de criterio, ou, as vezes, criterios, que serao

utilizados para mensurat0 da divisao, sao discutidos tendo como exemplo o problema de

avaliato de agenda bancaria. Quanto ao metodo quantitative, utiliza-se a analise fatorial

como metodologia para se obter o conjunto das variaveis que servirao de componentes ao

criterio, composto de rateio dos custos fixos da administrate central.

simultaneamente em todas as quatro dimensoes competitivas: prepos, qualidade,
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Antonio Chagas Meirelles

Economias de escala e a estrutura do sistema financeiro: o caso brasileiro.

O objetivo desse trabalho e de coIocar juntas algumas pegas do intrincado quebra-

cabeqas que constitui a definiqao da otima estrutura da industria de servi?os financeiros

para um pais que, como o Brasil, atravessa fase de extraordinario crescimento econdmico.

A pesquisa aborda varias definigoes de pesquisadores para a fungao produpao na industria

bancaria. As principals variaveis que devem entrar na funqao objetiva a ser maximizada pela

estrutura otima sao: Eficiencia, Estabilidade e Ausencia de exploraqao dos consumidores

dos services financeiros e dos supridores de seus insumos. A eficiencia e dividida em:

Eficiencia Institucional, Eficiencia Transmissional, EficienciaAlocativa,Eficiencia

Transacional e Eficiencia Operacional. O trabalho aponta a presenqa de economia de

escala e traz uma visao interessante e detalhada da industria bancaria brasileira.

Luis Antonio Perdigao

Fundagao Getulio Vargas

Tese de doutorado em economia apresentada a Escola de Pos-Graduaqao em

Economia do Institute Brasileiro de Economia em 1983.

Conglomerados financeiros: Analise de seu desempenho no Brasil.

O trabalho faz uma analise dos conglomerados financeiros no Brasil, no periodo de

1978 e 1981. A analise de desempenho 6 feita, fundamentalmente, pela comparagao dos

diversos indicadores econdmico-financeiros, entre os diversos conglomerados, em funqao

de seus niveis de diversificagao (indice de conglomerate) e dos respectivos tamanhos

(medidos pelos patrimonies liquidos).

A analise foi realizada para os dez maiores conglomerados financeiros, que

representam 97 empresas, e para 271 empresas ligadas a algum dos 111 grupos



30

financeiros. O trabalho utiliza as metodologias de analise do “spread" e da eficiencia

administrativa. A do “spread" e uma das mais avangadas tecnicas de analise de

lucratividade no setor financeiro. A variagao do “spread", ao longo do tempo, e explicada

pelas variagoes: (1) nas taxas de aplicagao; (2) na composigao do ativo; (3) nas taxas de

captagao e (4) na composigao do passive. As conclusoes do trabalho sao obtidas atraves da

analises estatisticas, tabulares, graficas e de correlagao entre as 18 variaveis selecionadas

dos demonstratives financeiros das empresas, no periodo em analise.

Carlos Alberto Brandao de Amaral

Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro

Dissertagao de Mestrado em Ciencias de Engenharia Industrial, apresentada a

Escola Graduada de Ciencias e Engenharia em 1968.

A Contabilidade de centres de lucres para agendas bancarias: analise de um

sistema.

O trabalho analisa o sistema de contabilidade de centros de lucros para agendas

bancarias do Banco Metropolitano, que utiliza o sistema de juros internos como elemento de

um sistema de controle. Sao discutidos varios problemas, encontrados na implementagao

do sistema pela Divisao de Controle.

Especificamente, algumas das questoes formuladas eram: Qual deveria ser a base

para determinar o credito, para uma agenda que gerasse mais fundos do que aqueles de

que necessitasse? Que percentagem das despesas administrativas gerais, incluidos os

despesas da Divisao de Pessoal, do Depto. de Contabilidade, do Depto. de Compensagao,

Essas questoes sao discutidas entre os gestores das agendas e a alta diregao,

surgindo, assim, varios conceitos e definigoes, como por exemplo: a) Juros Internos; b)

Juros sobre excesso de fundos (e tornados por emprestimos); c) Taxa do fundo especial; d)

do Depto de Credito, etc, ser alocadas as agendas?”

salaries da alta administragao, devem ser cobrados de cada agenda? Como deveriam as
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Taxa do fundo normal e e) Congruencia de objetivos. As agendas bancarias apresentam

problemas administrativos bastante complexes em virtude de dispersao geografica,

mercados diferentes, deficiencia de comunicagao e das diferentes agdes tomadas pelos

gerentes que, na realidade, sao praticamente presidentes de urn pequeno banco. Segundo

o estudo, somente a adogao da ferramenta Contabilidade de Centres de Lucres possibilita a

implementagao de urn sistema formal de controle administrative.

Oseas Maurer

Fundagao Getulio Vargas

Dissertagao de Mestrado em Economia apresentada a Escola de P6s-Graduagao

em Economia do Institute Brasileiro de Economia em 1980.

Eficiencia e economias de escala no Banco do Brasil

Este trabalho tern, como objetivo central, examinar o comportamento do Banco do

Brasil como um todo, e de suas agencias em particular, no periodo 1964-1978.

Foram analisados os custos e as receitas em relagao as operagdes ativas e

passivas e o seu volume de servigos e fatores de produgao, a firn de inferir sobre a

eficiencia e a presenga de economia de escala nessa instituigao secular, tanto do ponto de

vista global, regional e por nivel tecnolbgico, como por tipos, tamanhos e idade das

agencias.

Utilizando dados em serie de tempo e em

instrumental econometrico para estimar os parametros das fungoes de produgao, custo e

demanda derivada de mao-de-obra, com uma analise estatistica da sensibilidade dos

custos, receitas e lucros em relagao as variagoes nos servigos das agencias, estimando

suas respectivas elasticidades.

Ate hoje, continuam sem respostas as seguintes perguntas: o Banco do Brasil e

eficiente? A sua expansao tern revelado a existencia de economia de escala? Quais sao os

"cross-section", empregou-se o
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custos e receitas marginals de seus serviqos? Qual e o tamanho otimo de suas agendas? O

trabalho pretende lanqar alguma luz a essas questoes.

Celso Fernandes de Lima

Fundaqao Getulio Vargas

Dissertaqao de mestrado apresentada a Escola de Administraqao de Empresas de

Sao Paulo em 1989.

Um criteria de analise financeira comparativa na avaliagao do desempenho de

agendas bancarias.

O proposito mais geral dessa pesquisa e efetuar uma analise comparativa do

desempenho financeiro de um grupo de agendas bancarias, com o objetivo de classificar o

desempenho de cada unidade em relaqao as outras unidades. Essa analise teria, como

subproduto, um relatorio para auxiliar a gerencia de linha no processo de tomada de

decisao e fornecer indicadores de desempenho significativos, para que as unidades

descentralizadas possam identificar seu posicionamento em relaqao as demais congeneres

do mesmo grupo.

A amostra e composta de 60 agendas e representa 23,44 % do universo

pesquisado. E utilizado o processo estatistico de analise discriminante para classificar o

desempenho financeiro das agendas. O ponto fundamental e encontrar um padrao, ou base

de comparaqao, que indique qual deveria ter sido o desempenho de acordo com a situaqao

existente.

A partir da determinaqao do lucro medio da amostra, foram estabelecidos dois

grupos: a) agendas que se situaram abaixo do lucro medio do conjunto, grupo 1, 36 e

b) agendas que se situaram acima do lucro medio do conjunto, grupo 2, 14.
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Os indicadores utilizados na pesquisas sao separados em: 1) indicadores relatives

a aplicapao dos recursos; 2) indicadores relatives a captapao dos recursos e 3) indicadores

relatives ao nivel de atividade da dependencia.

Osias Santana de Brito

Universidade de Sao Paulo

Dissertapao de Mestrado apresentada a Faculdade de Economia, Administrapao e

Contabilidade em 1993.

Contribuigao ao estudo de modelos para controle de gestao em bancos de atacado.

O trabalho propoe um modelo de avaliapao de centres de responsabilidade em

banco de atacado, atraves do sistema interno de prepos, com a adopao de nove exemplos

de operapoes de credito.

O prepo de transferencia utilizado no estudo e a media do CDI. Segundo a

explanapao, a ineficiencia de determinada area nao pode influir no resultado das outras

areas. O modelo proposto e dividido em: a) Resultado por area; b) Analise do resultado por

produto; c) Analise de desempenho do gerente de cliente (forpa de venda); d) Avaliapao da

contribuipao do resultado gerado pelo cliente, e e) Resultado por agenda.
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ASPECTOS FUNDAMENTAIS2.2.

Da revisao e analise da literatura sobre o tema, varias conclusdes podem ser

extraidas. Uma delas e que torna-se impossivel escrever um capitulo que sirva de

conclusao ao debate, do tipo que foi apresentado pelos autores pesquisados.

Dessa forma, foram elencadas algumas observagoes e entendimentos obtidos por

meio da revisao bibliografica a respeito da situagao-problema:

a) Falta de consenso entre a maior parte da literatura na conceituagao de “prego de

transferencia" para a industria bancaria;

b) Utilizagao de metodos quantitativos como as tecnicas estatisticas da “Analise

Discriminante”, da “Simulagao” e da “Analise Fatorial”, usadas para solugao dos

problemas de definigao do prego de transferencia, do rateio dos custos fixos da

administragao central e da analise do desempenho divisional;

c) Falta de pesquisa empirica sobre os modelos e criterios propostos pela maioria do

autores — o produto nao foi testado pelo principal interessado;

d) Incorporagao da sistematica de regulamentagao da industria bancaria no modelo de

avaliagao da agencia;

e) Varias propostas de prego de transferencia e de vinculagao dos recursos;

f) Separagao da avaliagao de desempenho da agencia em: a) avaliagao do gestor e

b) avaliagao da unidade;

g) Utilizagao do conceito de prego de transferencia para o process© de aplicagao e

captagao do banco e para a remuneragao das agendas e

h) Inadequagao da demonstragao de resultado oficial para avaliagao das agendas

bancarias.

Ainda com relagao a bibliografia existente sobre o assunto, cabe destacar as

pesquisas e artigos desenvolvidos nos paises de lingua inglesa — Estados Unidos da

America e Reino Unido. Esses paises se destacam por suas revistas especializadas em
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industria bancaria e pesquisas realizadas nas universidades. Entre as revistas, pode-se

citar:

J BANKING WORLD - HAMPSTEAD ROAD - LONDON

J JOURNAL OF BANK RESEARCH

J JOURNAL OF BANKING & FINANCE

J JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS - UNIVERSITY OF

WASHINGTON, SEATTLE

J THE BANKER MAGAZINE

Essas revistas sao um foro de debate permanente a respeito da industria bancaria.

Elas permitem que os pesquisadores, estudiosos e gestores da industria bancaria

divulguem os seus estudos e exponham as suas experiencias. Os resultados dos estudos e

a troca de experiencias permitem um aperfeigoamento da gestao desse tipo de industria.

Sao desenvolvidos e aperfeigoados modelos e conceitos que visam superar as dificuldades

inerentes a qualquer tipo de organizagoes e, em especial, as dificuldades dessa industria.

Neste capitulo, foi tragado um historico da literatura disponivel relacionada com o

problema abordado no presente estudo. O conhecimento dos antecedentes do problema e

essencial para o entendimento da situagao atual e para a construgao de um marco teorico.

As controversias afloraram na literatura especializada em decorrencia da natureza do

fendmeno estudado e das mais variadas concepgoes sobre o tema. Entretanto, caso todos

os homens vissem a realidade com a mesma nitidez, de ha muito a polemica teria deixado

de existir e nao haveria as diferentes posigoes assumidas pelos estudiosos e pesquisadores

a respeito da mensuragao do resultado de agenda bancaria.
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CAPITULO 3

A METODOLOGIA DO ESTUDO3.

RAZOES3.1.

O presente estudo e exploratorio. Desse modo, a revisao da literatura foi

imprescindivel e teve como objetivo obter informagoes sobre os metodos, tecnicas e

procedimentos utilizados pela Contabilidade na avaliagao de agendas bancarias; o estudo

do estado-da-arte, a fim de se ter um referencial da situagao-problema.

Optou-se pela abordagem do tipo generica, as vezes ate abstrata, que permitisse

compreender a totalidade da situagao-problema, pois uma analise de caso, em tai

circunstancia, poderia comprometer a privacidade da instituigao e nao refletir o problema da

industria bancaria.

Com a adogao dessa abordagem, defrontou-se com o problema de coleta de

dados. Este e

indisponibilidade

estagio rudimentar em que se encontra a industria bancaria na questao da avaliagao de

Assim sendo, foi utilizada uma serie de exemplos, como forma de superar essas

dificuldades. Eles foram adotados para facilitar o entendimento da realidade da industria

bancaria e dos modelos apresentados pelos autores pesquisados.

i

i

1 BARBOSA, Walter da Silva, op.cit., pg. 111.
2 PERDIGAO, Luis Antonio. Conglomerados Financeiros: Analise de seu Desempenho no Brasil (1978/1981). 
Rio de Janeiro, IBEMEC, 1983, pg. 69.
3 MUCCILLO NETTO, JoSo. Contribui^ao a Analise de Problemas de Utilizaqcio de Modelos de Avaliagao de 
Desempenho e de Resultados em Instituiqdes Financeiros. Tese de Doutorado. Faculdade de Economia, 
Administra^ao e Contabilidade da Universidade de S3o Paulo, 1989, pg. 30.

1 , a obtengao, organizagao e preparagao dos dados para analise 2, o

um grave empecilho para as pesquisas na industria bancaria. A

agenda 3 , sao alguns desses graves empecilhos para uma pesquisa empirica.
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Espera-se que a bibliografia e os exemplos adotados sejam suficientes para que se

possa obter conclusoes semelhantes a apresentada neste estudo. O desafio de todos os

pesquisadores que adotam a metodologia cientifica para a soluqao dos problemas e permitir

que outras pessoas possam obter as mesmas conclusoes. Essa e uma das caracteristicas

da pesquisa cientifica: a replicapao 4 .

3.1. INSTRUMENT©

O principal instrument© utilizado neste estudo foi a revisao da literatura. Foram

diversas incursoes a bibliotecas, na busca por publicagdes especializadas tanto nacionais

quanto internacionais. Atraves das dissertapoes, teses e publicaqoes especializadas,

conseguiu-se reunir material suficiente para uma visao ampla da problematica abordada por

este estudo. Outro instrumento utilizado foi a consulta direta aos autores que, em conjunto

com a experiencia profissional de quase dez anos do autor, em uma das cinco maiores

intituipoes financeiras do Pais, ampliou sensivelmente a visao do tema.

A problematica sera abordada com a adopao do enfoque sistemico, baseado em

e atraves de

inumeros exemplos. A aplicaqao do enfoque sistemico tern sido largamente utilizada por

pesquisadores para uma melhor percepqao dos problemas. Acredita-se que, por meio desse

enfoque, se consiga uma visao da totalidade da situagao-problema.

4 Ver interessante discussSo em KERLINGER, Fred. N., op.cit.
Em especial ao Prof. Dr. RJCCIO em seu Trabalho Uma Contribuiqao ao Estudo da Contabilidade como um 

Sistema de Informaqao. Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade de SSo Paulo.

conceitos amplamente discutidos por varios autores e pesquisadores 5
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3.2. TERMINOLOGIA

A Contabilidade, assim como qualquer ramo do conhecimento humane, tem uma

linguagem propria. Utiliza-se de termos com significados especificos que facilitam a

comunicapao entre seus estudiosos e usuarios. Entretanto, existem termos que apresentam

varias definipoes para diferentes pesquisadores. Tai situapao e um obstaculo para uma

perfeita comunicapao.

principalmente na area de humanas. A revisao da literatura mostrou uma verdadeira “Torre

de Babel”: a utilizapao de termos diferentes para representar os mesmos fenomenos ou

variaveis. A revisao conduz a conclusao de que alguns pesquisadores se preocupam mais

com o simbolo do que com o objeto, como se o simbolo, no caso termos, fossem mais

importantes do que o objeto. Mas sabe-se que a simbolizapao nao afeta a realidade.

Segundo FERRARI, “os conceitos nao sao outra coisa senao a simbolizapao do

se estabelecem de acordo com um sistema de referenda e formam parte dele.

O conhecimento cientifico e social e historico. O conhecimento, no caso, e o fator

que une todos os esforpos intelectuais na busca do entendimento do mundo e se faz com a

interapao de individuos. E essa interapao se faz por meio da comunicapao. Assim, para

haver entendimento e preciso adotar os mesmos simbolos para designar um determinado

objeto, conceito ou ideia.

Para MARTINS, "o que comumente se denomina de “mero problema de

Ja para KERLINGER, “uma das maiores dificuldades ao abordar um assunto novo

e o seu vocabulario. Nao se inventam e se usam palavras novas apenas; velhas palavras

sao usadas de maneira nova e diferente” 8 .

6 FERRARI, Alfonso Trujillo. Metodologia da Pesquisa Cientifica. S5o Paulo, McGrawHill do Brasil, 1982, pg. 
92
7 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 3. ed. S3o Paulo, Atlas, 1987, pg. 24.

terminologia” talvez fosse melhor tratado como “magno problema de terminologia” 7

que acontece no mundo dos fenomenos reais” 6 . Os conceitos sao construpoes logicas que

padronizapao de nomenclatura e extremamente dificil,Verifica-se que a
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Inflaqao inercial, nicho de mercado, fluxo de receita, sao alguns exemplos de

velhas palavras usadas de maneira nova e diferente. Esse isomorfismo esta presente em

desenvolvimento da ciencia. O isomorfismo funciona como um facilitador da comunicaqao,

permitindo uma intera?ao entre as varias areas do conhecimento humano.

Para fins deste estudo, em consonancia com a moderna teoria contabil, os termos

aqui adotados serao acompanhados de definiqoes, quando nao estiverem sendo utilizados

em sua forma original o que, se espera, nao venha a ocorrer. Dessa forma, os termos que

nao apresentarem consenso na literature serao precedidos do sentido exato que sera

adotado neste estudo, para facilitar o entendimento do trabalho.

8 K.ERLINGER, Fred. N., op.cit., pg. 22.

todas as areas do conhecimento humano e constitui-se num instrumento para o
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CAPITULO 4

SISTEMA DE INFORMAQAO CONTABIL4.

ESPECIALIZAQOES4.1.

A Contabilidade vem se aperfeigoando de acordo com as necessidades e desejos

de seus usuarios. Para entender os objetivos pragmaticos da Contabilidade, pode-se

recorrer a abordagem da teoria da comunicagao, uma das varias abordagens de pesquisa

da teoria contabil.

Na visao do Prof. Dr. lUDIClBUS, a Contabilidade pode ser conceituada “ ... como

o metodo de identificar, mensurar e comunicar informagao econdmica, a firn de permitir

. Assim, a

Contabilidade, forma denormalmenteproduto da apresentadainformagao, na

demonstragoes e relatorios, e um instrumento usado para satisfazer as necessidades do

usuario.

Historicamente, a Contabilidade tern respondido a esses anseios, acompanhando

assim a evolugao da sociedade. Os avangos em busca da melhoria das informagoes

contabeis surgiram como resposta aos anseios dos usuarios, nascendo o que se pode

chamar de especializagoes dentro da Contabilidade. Para SILVA, SANTOS e OGAWA, “sao

mudangas que buscam aproximar o seu produto principal, a informagao, do consumidor” 2 .

A Contabilidade apresenta, atualmente, uma teoria que evoluiu para atender as

necessidades e desejos de seus mais variados usuarios. Pode-se ate afirmar que ela tern

1 IUDICIBUS, Sdrgio. Teoria da Contabilidade. 2° ed. S2o Paulo, Atlas, 1989, pg. 24.
2 SILVA, Cdsar Augusto Tiburcio, SANTOS, Jocineiro Oliveira dos e OGAWA, Jorge Sadayoshi. Fluxo de 
caixa e DOAR. Cademos de estudos. S3o Paulo, FIPECAFI, n° 9, out., 1993.
Obs. Esse trabalho, tambdm, foi publicado no Boletim do 1BRACON, ano XVII, dez/94, n° 199.

decisdes e julgamentos adequados por parte dos usuarios da informagao” 1
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respeitado as diferengas entre eles. Por isso, diversas especializagoes sao encontradas,

algumas bastante conhecidas, outras ainda em estagio embrionario 3.

Assim, tem-se:

> Contabilidade Criativa 4,

> Contabilidade de Custos,

> Contabilidade Divisional 5,

> Contabilidade Estrategica 6,

> Contabilidade Fiscal,

> Contabilidade Gerencial,

> Contabilidade por Area de Responsabilidade,

> Contabilidade Proativa,

> Contabilidade Societaria.

O Sistema de Informagao Contabil tem a fungao de relatar e reportar os

acontecimentos no sistema empresa. A informagao a respeito da lucratividade de agendas

bancarias pode ser citada como mais urn tipo de informagao que a industria bancaria tem

demandado e que o Sistema de Informagao Contabil tem gerado.

A linguagem contabil, como qualquer sistema de comunicagao, tem que ser

flexivel o bastante para adaptar-se as mudangas ambientais. Um motivo para a adogao de

varios enfoques — espedalidades — na Contabilidade e que as organizagdes e seus

informagoes. Apesar das diversas especializagoes, a Contabilidade apresenta uma unica

3 Uma interessante discussSo a esse respeito pode ser encontrada na IOB - Tematica Contabil e Balances - Ano 
XXII - 1° Decenio de setembro de 1988.
4 WACHTEL, Howard M., Os Mandarins do dinheiro: as Origens da Nova Ordem Econdmica Supranational, 
[tradu^o de Roberto Raposo] Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1988, pg. 128.
5 IOB - Temdtica Contabil e Balances - Contabilidade Geral, Fiscal e Gerencial. Ano XXII 1° Decenio de 
setembro de 1988 - pg. 261
6 GOLDENBERG, Marta da Concetto Louro. Contabilidade Estrategica: O Papel do Controller no Processo 
de Planejamento Estrategico. Disserlat^o de Mestrado. Faculdade de Economia, Administrate e 
Contabilidade da Universidade de S3o Paulo, 1994, pg. 163.

ambientes tem se tornado mais complexes, demandando, assim, novos tipos de
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metodologia, conforme figura 4-1 — Metodologia Contdbil. As especializagdes sSo

subsistemas do Sistema de Informagdo Cont^bil da organizagdo.

Figura : 4-1 Metodologia contibil.

MEIO FIM

informaqAoRASE

Metodo das Partidas Dobradas

quantidade de informagoes, decorrente da necessidade de seus usuarios. Varias

abordagens foram necessarias para o aperfeigoamento dessas informagoes que, de

maneira geral, ajudam a avaliar a eficacia e eficiencia da organizagao 7

Assim, o Sistema de Informagao Contabil se coloca como mais um instrument©

para tomada de decisao e de avaliagao, fomecendo informagdes que tentam se adequar

ds necessidades de seus mais diferentes usuarios, intemos e extemos.

Para o Conselho Federal de Contabilidade, “os usuarios intemos incluem os

administradores de todos os niveis que usualmente se valem de informagoes mais

aprofundadas e especificas acerca da Entidade, notadamente aquelas relativas ao seu

ciclo operacional. Ja os usudrios extemos concentram suas atengoes, de forma geral, em

aspectos mais genericos, expresses nas demonstragdes contabeis” 8.

Postulados
Principios 

Convengdes

Demonstragdes 
e 

Relatdrios

Fonte: NAGAKAWA, Masayuki. Apostila da disciplina EAC-736 Gestao Estrategica de 
Custos. FEA-USP, 1992. Adaptagao.

A Contabilidade se desenvolveu, de certa forma, para fomecer uma variada

7 veja-se o excelente artigo de FIRMIN, Peter A. The Potential of Accounting as a Management Information 
System in Managment International Review, feb. 1966, pg. 46 e 47.
8 Resolute n° 774 de 16.12.94, do Conselho Federal de Contabilidade. Apendice d Resolu^o sobre os 
Principios Fundamentals de Contabilidade.
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Ha diversos tipos de usuarios que sao especialmente atendidos pelo Sistema de

Informagao Contabil e que tem sido classificados em dois grupos. O grupo formado por

aqueles usuarios inseridos no sistema empresa e o grupo formado por usuarios que estao

no ambiente da empresa, mas fora do sistema empresa. As necessidades informativas

desses grupos tem caracteristicas distintas.

Os dois principais tipos de usuarios do ultimo grupo sao o FISCO e o Mercado

Acionario. As informagoes geradas para esse grupo tem, como base principal, as regras

contidas no Regulamento do Impost© de Renda e na Lei n° 6.404/76, respectivamente. A

apuragao do resultado de cada periodo deve ser feita com observancia das leis comerciais

e fiscais.

O primeiro grupo e formado pelos gestores da empresa. Suas informagoes sao

geradas com base em seus modelos decisorios e em suas necessidades informativas. Nao

existe uma padronizagao dos principles para esse tipo de usuarios. Cada usuario podera

construir o seu proprio modelo de informagao para gerar informagoes uteis ao seu processo

decisorio.

Dessa forma, o Sistema de Informagao Contabil da organizagao deve gerar

diversos tipos de informagoes sobre a empresa para atender os diferentes tipos de

usuarios. Sao utilizados criterios diferentes na elaboragao das demonstragbes financeiras

para cada tipo de usuario. Essas informagoes, as vezes, sao conflitantes. Por exemplo, no

caso da industria bancaria, um item que tem gerado polemica entre os diversos tipos de

usuarios e o da provisao para creditos de liquidagao duvidosa, usualmente chamada de

PDD — provisao para devedores duvidosos ou “bad debt provisions"

O FISCO e o BACEN tem percepgoes e objetivos diferentes quanto a essa

informagao, apresentando procedimentos proprios para o calculo do valor da provisao 9.

Pela legislagao fiscal, a PDD e calculada com base nas perdas efetivas; na legislagao

societaria, e calculada em fungao dos creditos em atraso e em liquidagao. Para o gestor,

9 Para maiores detalhes a respeito dos procedimentos ver artigo 43° da Lei n° 8981 e a Resolute n° 1748 do 
BACEN.
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porem, o calculo e efetuado com base em seu julgamento pessoal e subjetivo — portanto,

variavel — do que seja necessario para a provisao.

Atualmente, a industria bancaria tem adotado, para efeito das Demonstragoes

Financeiras Externas, o limite maximo admitido pelas legislates societaria e fiscal,

independente do montante calculado internamente. Para finalidade interna, a industria

bancaria tem adotado valores que mais se aproximam do potencial de perda para os

creditos existentes em suas demonstrates, ou seja, provisao no montante, suficiente para

organizacional da empresa.

Esse problema de representatividade das Demonstrates Financeiras Externas

nao e restrito apenas a industria bancaria. Pode-se ate afirmar que e urn fendmeno que vem

acompanhando o processo de desenvolvimento de nossa sociedade. Segundo WACHTEL,

“os orgaos do governo veem (...) fazendo uso liberal da contabilidade criativa para manter

certas institutes aparentemente solventes, quando ha muitos anos elas ja sao

(grifo nosso). O governo no caso e o norte-americano.

Uma pesquisa interessante a esse respeito foi desenvolvida por ALLEN e SAUNDERS 11 :

para esses autores, setenta e cinco por cento dos bancos dos EUA fazem embonecamento

das demonstrates (window dressing).

Verifica-se, portanto, que o Sistema de Informagao Contabil pode gerar diferentes

tipos de informates a respeito de um mesmo aspecto da organizagao. Essas informagoes

sao geradas por meio das diferentes especializagoes da Contabilidade, sendo que a

questao principal nao e a quantidade de informagoes, mais o seu uso, que deve atender as

necessidades e expectativas dos diferentes usuarios.

Segundo a conclusao formulada pelo Prof. Dr. lUDlCIBUS, fundada em solida

argumentagao academica, “a alternativa e formar um arquivo-base de informagao contabil

capaz de fornecer saidas, periodicamente, de utilidade para as metas de maior numero

fundamentalmente insolventes” 10

*0 WACHTEL, Howard M. op.cit., pg. 128.

absorver as perdas futuras. Essa informagao e gerada de acordo com a cultura
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. Dessa forma, ter-se-ia o Sistema de Informapao Contabil gerando

informapoes contabeis, atraves de seus subsistemas, para os diversos tipos de usuarios.

Esse sistema seria responsavel pelos mais diversos tipos de informapoes contabeis

demandadas pelos grupos de usuarios. O principal motivo para a adopao de varias

especializapoes contabeis na formapao do arquivo-base e a necessidade informativa

diversificada dos usuarios; apenas uma especialidade nao conseguiria suprir as

necessidades dos mais variados usuarios do Sistema de Informapao Contabil.

'' ALLEN, Lina e SAUNDERS, Anthony. Bank Window Dressing: Theory and Evidence. Journal of Banking 
& Finance. Amsterdam, North-Holland, 16(3):585-623, jun., 1992.
12 IUDICIBUS, Sdrgio de, op.cit., pg. 21.

possivel de usuarios" 12
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CARACTERISTICAS4.2.

O Sistema de Informagao Contabil apresenta algumas caracteristicas que sao

peculiares na industria bancaria. Conforme ficou demonstrado em capitulos anteriores, essa

industria apresenta um vasto canal de distribuigao e uma forte regulamentagao de suas

atividades. Pode-se encontrar, inclusive, na literatura contabil, obras especificas para esse

tipo de industria. As tres principals caracteristicas do Sistema de Informagao Contabil nesse

ambiente sao:

a) a padronizagao do sistema,

b) a utilizagao de recursos computacionais e

c) o grau de centralizagao.

4.2.1. PADRONIZAQAO

A industria bancaria e altamente regulamentada, tendo suas operagoes e

informagoes controladas pelas autoridades monetarias. E uma lista extensa de dispositivos

legais, com criterios de avaliagao e apropriagao contabeis. Todas as operagoes sao

devidamente registradas e divulgadas conforme as instrugoes das autoridades e de acordo

com o piano de contas unificado — COSIF. Sem duvida, a padronizagao do Sistema de

Informagao Contabil criou mecanismos para facilitar a comparabilidade das informagoes

geradas pelas diversas instituigoes e, tambem, para o controle do sistema.

O efeito dessa regulamentagao pode ser facilmente verificado nas publicagoes das

demonstragoes financeiras dos bancos. As instituigoes financeiras sao obrigadas a adotar

um piano de contas unificado, instituido por intermedio da Circular do BACEN n° 1.273, de

29/12/87, que tern como objetivo:

“Uniformizar os registros contabeis dos atos e fatos administrativos 
praticados, racionalizar a utilizagao de contas, estabelecer regras, criterios e 
procedimentos necessaries a obtengao e divulgagao de dados, possibilitar o 
acompanhamento do sistema financeiro, bem como a analise, a avaliagao do 
desempenho e o controle, de modo que as demonstragoes financeiras 
elaboradas expressem, com fidedignidade e clareza, a real situagao econdmico- 
financeira da instituigao e conglomerados financeiros.”



47

autoridades monetarias tern obtido uma

harmonizapao das praticas contabeis entre as instituipoes participantes do Sistema

Financeiro Nacional, restringindo o grau de liberdade dos gestores na escolha das

alternativas disponiveis para elaborapao das demonstrapoes financeiras dessas instituipoes.

Os criterios e procedimentos para registrar as transapoes e sumaria-las nas

Demonstrapoes Financeiras sao, na maioria das vezes, estabelecidos pelas autoridades

monetarias, atraves de resolupoes, circulares e pareceres.

A padronizapao das praticas contabeis, obtida pelas autoridades monetarias na

industria bancaria, diminuiu o numero de problemas envolvidos na politica contabil,

decorrentes das diferentes formas com que os contadores definem e mensuram o lucro, a

4.2.2. RECURSOS COMPUTACIONAIS

O uso dos recursos da computapao para o processamento de dados e outra

caracteristica importante do Sistema de Informapao Contabil.

Os computadores nao sao maquinas apenas; sao fendmenos sociais e psicologicos

com implicapdes importantes para a nossa sociedade

industria bancaria sao amplamente conhecidos. Todos os dias, um incontavel numero de

pessoas utiliza os avanpos proporcionados pela fusao da tecnologia das telecomunicapoes

com a tecnologia da informatica, a teleinformatica.

O Sistema de Informapao Contabil foi um dos pioneiros, talvez o precursor, na

utilizapao do processamento eletronico de dados nas empresas. Segundo MARTIN, os

sistemas de informapoes estao evoluindo em forma de ondas. E cada sucessiva onda esta

se formando com base na onda antecessora, sendo que a primeira onda, sistemas em lotes

(batch), se iniciou com os Sistemas Contabeis. “Em 1960, a maioria das empresas

14

13 SOLOMONS, David, op.cit.. pg. 150-180.
“Most of the problemas with which Accounting policy is concerned relate to the way accountants define and 
measure profits, the most widely used measure of performance both of enterprise and their managers.”

Ver; KERLINGER, Fred. N., op.cit., pg. 271.

14. Os efeitos dessa tecnologia na

mais amplamente usada medida de desempenho de ambos — empresa e seus gestores 13

Atraves do COSIF e do MNI, as
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automatizaram sua contabilidade e operagoes de escritorio, usando largamente os sistemas

A empresa pode utilizar, em seu sistema de informagao, o processo manual,

mecanizado ou eletrdnico para processar os dados.

A industria bancaria se encontra na ultima fase do processo. Portanto, adotar

sistemas de processamento que nao o eletrdnico e impossivel para os bancos atualmente.

Sao milhares de agendas, milhares de funcionarios, milhoes de clientes. O processamento

eletrdnico de dados e a tecnica de banco de dados sao instrumentos adotados por esse tipo

Sao milhoes de informagoes geradas por diferentes sistemas integrados. A

industria bancaria construiu, nos ultimos anos, verdadeiras redes de comunicagoes. As

agendas foram interligadas e pode-se acessar os dados da corporagao em qualquer ponto

de venda.

A conecgao do Sistema de Informagao Contabil com outros sistemas, dentro da

organizagao, se da atraves da utilizagao de piano de contas, no caso o COSIF. O Sistema

de Informagao Contabil integra informagoes de diferentes areas da organizagao. Conforme

o Prof. Dr. RICCIO

qualquer organizagao, e que as informagoes dos varios subsistemas sao vistas, na maioria

das vezes, sob o aspecto monetario.

subsistemas, como informagoes dos aplicativos para controle de Emprestimos, de

Imobilizado, de Titulos e Valores Mobiliarios, de Conta Corrente, de Deposito a Prazo, de

Poupanga, de Financiamento Rural. Ele permite ao usuario navegar pelo sistema empresa.

Microcomputadores. S2o Paulo,

de informagoes orientados por lotes ...” 15

*5 MARTIN, James. Strategic Information Planning Methodologies. 2° ed., Prentice Hall, New Jersey, 1989, 
pg. 126.

MEIRELLES, Fernando de Souza. Informatica: Novas Aplica^oes com
McGraw-Hill, 1988, pg. 319.

RICCIO, Edson Luiz, op.cit.

17 , uma das qualidades do sistema, caracteristica fundamental em

de industria, para processar e integrar essa grande massa de dados 16

O sistema consolida grande volume de informagoes dos mais variados



obra do autor anteriormente citado.

Demais Sistemas
de Informagoes

Dados Tecnologia

Na hierarquizagdo dos sistemas de informagdes, urn sistema fica vinculado a outro

e, segundo WACHTEL, “os vinculos entre os sistemas sugerem a imagem de montanhistas

ligados uns aos outros por uma corda de seguranga, para lembrar prisioneiros agrilhoados

uns aos outros, sem qualquer liberdade de agao" 18. O Sistema de Informagao Contabil,

como o sistema nervoso de um animal, esta em toda parte do organismo, atraves de seu

vinculo com outros sistemas da organizagao. Ele possui, dessa forma, uma visao

privilegiada da organizagdo e mantdm uma interagao com os mais variados sistemas como:

Sistema de Controle de Bens, de Conta-Corrente, de Controle de Emprestimo e de Folha

de Pagamento.

Apesar disso, conforme VATTER colocou em seu artigo, o metodo contabil n3o tern

monopolio sobre a reuniao e an^lise de dados. Apesar de seu longo periodo de servigo

I
Figura : 4-2 Piramide do sistema de informa^lo.

Sistema de Informagao 
Contabil

49

Para uma melhor visdo da integragdo dos Sistemas de Informagdes, veja-se a

18 WACHTEL, Howard M., op.cit., pg. 192.
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e sua mudanpa constantes, para satisfazer as novas condipoes e aos problemas, a

O Sistema de Informapao Contabil esta inserido em um sistema de informapoes

maior dentro da organizapao. Para CHURCHMAN, “o sistema esta sempre enquadrado em

Nessa hierarquizapao dos sistemas de informapoes na organizapao, a informapao

contabil e um nivel de informapao que atende determinadas necessidades de seus diversos

tipos de usuarios.

4.2.3. DESCENTRALIZAQAO

Alimentados pelo processo inflacionario e viabilizados tecnicamente pela revolupao

nas telecomunicapoes e na informatica, os bancos de varejo passaram a operar em escala

nacional. Devido a perspectiva global de atuapao, surgiu o paradoxo da descentralizapao e

da centralizapao de algumas atividades. A contabilidade foi uma dessas atividades.

Segundo CRONANDER, “historicamente, os bancos tern se defrontado com a

questao a respeito de como e onde executar a variedade de escriturapoes contabeis e

Outra abordagem interessante a respeito da centralizapao e descentralizapao pode

ser encontrada no artigo de DOYLE, MILNE e FLORMAN 22 . Para esses autores, o desafio

e desenvolver um balanpo entre as vantagens da especializapao e as necessidades de

esforpos coordenados.

Diversas posipoes podem ser encontradas na literatura em relapao a centralizapao

e descentralizapao na organizapao moderna. Sao varios os fatores que concorrem para a

contabilidade ainda e capaz de novos desenvolvimentos e progresses” 19

um sistema mais amplo” 20

19 VATTER, Willian J., Contributions of Accounting to Measurement in Management. Management Science, 
out. 1958, pg. 37.
20 CHURCHMAN, C. West. Introdufdo a Teoria dos Sistemas. [tradu<?3o Francisco M. Guimaraes]. Petropolis, 
Vozes, 1971, pg. 106..
21 CRONANDER, James H. The Case for Back-Office Centralization. The Bankers Magazine, may/jun. 1990, 
Pg-78.
22 DOYLE, Stephen X., MILNE, John e FLORMAN, Karen. Differentiating Customer Services in Branches. 
The Bankers Magazine, mar/apr. 1984, pg. 70-75.

tarefas de controle que diariamente sao demandadas pelas operapoes” 21
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centralizagao ou nao de determinada atividade. O ganho de escala pode ser considerado
■

como um dos principals fatores para o nivel de centralizagao das atividades na organizagao.

Atualmente, essa questao de centralizagao ou nao da contabilidade na industria

organograma, uma divisao responsavel pela contabilidade. Essa unidade, normalmente um

departamento, e responsavel pelo Sistema de Informagao Contabil. Apesar de os bancos

manterem um departamento contabil, as diversas unidades administrativas e operacionais

efetuam sua propria contabilidade. Os sistemas adotados permitem que o registro contabil

seja efetuado nas mais diversas hierarquias da estrutura organizacional.

contabilidade das diversas hierarquias. As milhares de agendas apresentam sistema

contabil proprio e o departamento e que fica encarregado da coordenagao, monitoramento e

consolidagao das informagoes no sistema. O Sistema de Informagao Contabil, na industria

bancaria, tern o seu processamento centralizado em grandes Centres de Processamento de

Dados, apesar de apresentar a Contabilidade das diversas unidades como subentidades da

entidade maior: o banco.

Assim, o Sistema de Informagao Contabil se apresenta de forma centralizada em

um departamento, porem, com os dados sendo coletados e as informagoes sumariadas por

hierarquias, onde cada uma e considerada como se fosse uma subentidade. As diversas

informagoes das hierarquias sao introduzidas e disponibilizadas em um unico banco de

dados, possibilitando aos gestores total administragao do Sistema de Informagao Contabil

no banco.

O objetivo deste item foi fornecer uma visao do Sistema de Informagao Contabil na

suas principals caracteristicas nesse ambiente. Foram elencadas algumas caracteristicas

do sistema, para um melhor entendimento de suas qualidades e limites, para elaboragao da

demonstragao de resultado divisional das agendas bancarias.

industria bancaria, do ambiente em que se encontra atualmente esse sistema e quais as

bancaria tern sido abordada da seguinte maneira: a industria apresenta, em seu

Dessa forma, a contabilidade do banco e formada pela consolidagao da
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DEMONSTRAQAO DE RESULTADO DIVISIONAL4.3.

4.3.1. IMPLEMENTAQAO

A implementapao do sistema de mensurapao do resultado divisional requer uma

analise dos aspectos atuais dos sistemas de informapao da empresa, devido a interapao

entre os varies sistemas, conforme foi visto anteriormente.

Normalmente, a implementapao e abordada sob dois aspectos: o fisico e o logico.

A implementapao exige urn esforpo combinado de cada individuo da organizapao em

direpao a um objetivo comum, que deve refletir a estrategia geral da empresa. Alem dos

fisicos e logicos, envolve tambem aspectos comportamentais: atitudes dos individuos em

Nao existem leis universals e precisa para a implementapao do sistema de

mensurapao da lucratividade por agendas, como as leis da Fisica ou Quimica. Existem

principios. Ha regras gerais que todas as organizapoes podem seguir, mas cada empresa

pode conceber o seu proprio modelo 24 .

O Prof. DAMASCENO, com grande propriedade, ensina que “cada homem e, no

. Assim tambem sao as organizapoes.

uma adequadapara

implementapao do sistema, com a fmalidade de auxiliar na solupao dos diversos problemas

que afetam qualquer empresa que deseje implementar um sistema de mensurapao

divisional, sendo que, conforme ficou demonstrado anteriormente, a principal dificuldade e a

da classificapao, fundamental para qualquer ciencia.

universo, uma obra-prima que nao se repete” 25

23 Ver: MUCCILLO NETTO, JoSo. op.cit., pg. 20,
MARTINS, Eliseu. op.cit. e
BIO, Sergio Rodrigues. Desenvolvhnento de Sistemas Contabeis Gerenciais: Um Enfoque Comportamental e de 
Mudan^a Organizacional. Tese de Doutorado. Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da 
Universidade de SSo Paulo.
24 MUCCILLO NETTO, JoSo. op.cit., pg. 109.
25 Trecho da Aula Inaugural de 1980 proferida pelo professor Obemor Pinto Damascene, do Departamento de 
Humanidades do ITA, em Curso prAtico de redato e gramdtica aplicada. Ricardo Vinicius Trotta Telles, 
Curitiba, Bolsa Nacional do Livro, 1984, pg. 131.

relapao ao sistema e o “jogo" do poder dentro da organizapao 23

O objetivo das regras gerais e propor principios
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No caso especifico da industria bancaria, foram encontradas algumas pesquisas

que descrevem os principals processes de implementagao do sistema de mensuragao da

lucratividade para as agendas.

SILVA descreveu o processo em seis etapas e abordou uma serie de problemas

que precisariam ser resolvidos antes da implementagao. Essas etapas constaram de uma

serie de indagagoes, cujas respostas sao de indiscutivel importancia para definir os

AMARAL realizou uma pesquisa num banco norte-americano, por volta dos anos

sessenta, onde constatou que a implementagao do sistema envolve dois processes

fundamentals: o de discussao e o de aceitagao das regras para avaliagao das agendas.

Apesar da epoca e do local da pesquisa, acredita-se que tais conclusoes ainda sejam

validas, mesmo com os avangos tecnologicos e com as caracteristicas bem diferenciadas

das duas industries, a norte-americana e a brasileira.

A figura 4-3 — Contabilidade de centres de lucros — detalha o processo de

implementagao descrito por AMARAL em nove etapas.

1) defmigao dos objetivos da empresa,

2) definigao da periodicidade da avaliagao,

3) identificagao das reais atribuigoes divisionais,

4) selegao do criterio de avaliagao adequado a cada divisao ou grupo de divisoes 

afins,

5) estabelecimento do piano de incentive e

6) discussao do criterio de avaliagao e do piano de incentivo.

propositos e formas do sistema. As etapas, segundo o autor, sao as seguintes 26 :

26 SILVA, Geraldo Vasconcelos.op.cit., pg. 13 a 19.
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Figura : 4-3 Contabilidade de centra de lucres.

*

DAS

PARA

Fonte: - AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. A Contabilidade de Centros de

As regras para a implementagao sao gerais e aplicaveis a qualquer empresa com

estrutura divisionalizada. Assim, independentemente do tipo de produto comercializado ou

fabricado ou do tipo de servigo prestado, a empresa pode se utilizar de tais regras para

estruturar o sistema de mensuragSo da lucratividade das unidades. Verifica-se que o

process© pode ser dividido em v&rias etapas e que a problematica tratada neste estudo

envolve apenas uma delas.

A politica do prego de transferencia deverci ser efetuada de acordo com os

principios adotados pelos gestores. O gestor, ou equipe responsavel pelo sistema, devera

utilizar essas regras para valoragSo dos recursos captados e aplicados pelas agendas

banecirias 27. As normas a que este autor se refere fazem parte dos principios gerais.

Lucros para agendas banc&rias: An&lise de um Sistema. Dissertagao de Mestrado. Escola 

Graduada de Ciencias e Engenharia da PUC. Rio de Janeiro, 1968. Anexo I.

recepqAo e estudo de sugestPes 
PARA MOD<FICAQAO DO SISTEMA

* 
*
4*

*
DEFINIQAO DOS CENTROS DE LUCRO E 
DE GUSTO

APRESENTACAO A ALTA 
ADMINISTRAGAO PARA APROVAQAO 

4*
comunicaqAo adequada nos vArios 
NIVEIS ADMINISTRATIVOS

27 KANITZ, Stephen Charles. Contribuifdo a Teoria de Rateio dos Custos Fixos. Tese de Doutorado. 
Faculdade de Economia, Administragao e Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, 1972. pg. 27.

OBTENCAO DO APOIO DA ALTA 
ADMINISTRACAO PARA A INTRODUgAO 
DO SISTEMA

INCORPORACAO AO SISTEMA 
SUGESTOES APROVADAS.

4*
DETERMINAQAO DE CRITERIOS DE 
ALOCAgAO DE DESPESAS AOS 
CENTROS DE LUCROS_____________4*
criaqAo, se necessArio, de uma 
mecAnica para a determinaqAo de 
PREQOS DE TRANSFERENCE ENTRE 
OS DIVERSOS CENTROS

PROJETO DOS RELATpRIOS 
AVALIAQAO DO DESEMPENHO
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SILVA desenvolveu uma relagao interessante com oito principles fundamentals

para a implementagao do sistema de avaliapao divisional 28 :

VII - Principle da universalidade da avaliagao.

- Todas as unidades da empresa que possam interferir no desempenho 

das divisdes submetidas a avaliagao tambem serao avaliadas.

VIII - Principle do reconhecimento do desempenho funcional.

- O desempenho apurado tera efeitos praticos, previamente divulgados, 

sobre o corpo funcional da divisao avaliada, na forma de recompensas e
*

penalizagoes adequadas a cada nivel hierarquico.

28 SILVA, Geraldo Vasconcelos. op.cit. pg. 13.

I - Principle do controle.

- Somente as reais atribuigoes das divisoes face a objetivos da empresa 

serao utilizadas como parametros de desempenho.

II - Principle do valor compativel.

- As contribuigoes divisionais serao atribuidos valores compativeis com 

seus efeitos sobre os objetivos da empresa.

III - Principio do padrao de desempenho.

- Os parametros de avaliagao serao expresses em termos que 

possibilitem comparagoes do desempenho atingido com bases de 

referenda validas como padroes.

IV - Principio da clareza.

- O criterio de avaliagao sera suficientemente claro para informar aos 

dirigentes divisionais sobre as metas da empresa para o periodo, bem 

como sobre a importancia relativa, atribuida a cada meta pela 

administrapao central.

V - Principio da flexibilidade.

- O criterio de avaliagao sera suficientemente flexivel para comportar 

mudangas de orientapao as divisoes, sempre que necessario.

VI - Principio da aceitapao do criterio de avaliagao.

- A avaliagao sera efetuada atraves de criterio negociado entre 

avaliadores e avaliados.
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Eles podem ser encontrados, tambem, na obra de MUCCILLO NETTO sob o titulo

de “Principios gerais para formulapao de modelos de avaliapao de desempenho e de

resultado” 29

Cada empresa podera adotar diferentes tipos de principios. As informapoes devem

ser geradas de acordo com os principios adotados pela empresa. Estes sao semelhantes

aos adotados pelo Sistema de Informapao Contabil Oficial, quando da gerapao de

informapoes para os usuarios externos. Sao as bases necessarias para gerar as

demonstrapdes divisionais.

Os principios acima citados sao conceitos gerais e teoricos que o Sistema de

Informapao Contabil devera operacionalizar para mensurar a lucratividade da agenda

bancaria. Entretanto, a operacionalizapao desses conceitos pode diferir de pessoa para

pessoa, conforme discussao contida no Capitulo 1.

Os conceitos sao contingenciais e pessoais. Contingenciais, por estarem ligados a

individualidade. O gestor ou equipe responsavel pela implementapao do sistema devera

negociar com os usuarios a sua operacionalizapao, que e de dificil aceitapao geral devido

ao grau de subjetividade dos conceitos.

Conforme os autores acima mencionaram, o processo de implementapao da

demonstrapao envolve uma ampla discussao dos conceitos adotados.

A seguir, sao apresentados dois modelos de Demonstrapao de Resultado

Divisional. A finalidade da inclusao deles no estudo e a de permitir a imediata visualizapao

das principals caracteristicas desse tipo de demonstrapao, permitindo tambem a sua

comparapao com a utilizada pelas empresas, para os usuarios externos.

O primeiro modelo e generico e apresenta quatro niveis de resultados, isto e, a

demonstrapao de resultado divisional oferece quatro indicadores de desempenho da

}

uma situapao ou a expressao da

29 MUCCILLO NETTO, JoSo., op. cit.

a diferentes contextos. Pessoais, por serem
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Conforms verificou-se no Capitulo 1, os conceitos adotados s§o, normalmente, de

diffcil operacionalizagao, devido ao grau de subjetividade. £ necessario se submeter ao

juizo do avaliador, ou avaliadores, ja que, na maioria das vezes, nSo se consegue um

Para uma analise mais detalhada da tabela a seguir e dos conceitos adotados

pelo autor, sugere-se o excelente trabalho desenvolvido pelo Prof. Dr. IUDICIBUS 30 .?

Tabela : 4-1 A demonstrate de KAPLAN.

DEMONSTRAQAO DE RESULTADO DIVISIONAL

Receitas 15.000

Gustos Variaveis 10.000

Margem de Contribute Vartevel. 5.000

Custos Fixos Control&veis 800

Contribute Controlavel 4.200

Custos Fixos nao Controlaveis. 1.200

3.000Contribute Divisional 

1.000Despesas Corporativas Alocadas 

2.000Lucro Divisional antes do Impostos 

No outro modelo especifico para avaliapao de agendas banedrias, o resultado foi

segregado em tres niveis. O primeiro resultado 6 consequ^ncia das transagoes efetuadas

na agenda: o resultado obtido pelas captagSes e aplicagdes de recursos financeiros.

divisSo. A segregate foi efetuada com base na classificag^o das receitas e despesas

Fonte: Tabela 14-4 em KAPLAN, Robert S., Advanced Management Accounting, 
1* ed., Englewood Cliffs. Prentice-Hall, 1982, pg. 479.

alocadas £ divisSo.

consenso em rela^ao £ operadonalizagSo desses conceitos.

30 IUDICIBUS, S&gio de, Contabilidade Gerencial. 5. ed. S2o Paulo, Atlas, 1995. pg. 274 a 284.



operates das carteiras de leasing e de cdmbio; as receitas com prestat° de servi$os

memos os custos que foram classificados como diretos para a agdncia avaliada.

Por ultimo, tem-se o Resultado com a agdncia formado pela Margem de

Contribui$ao menos os Custos Fixos Identificados & agenda.

Tabela : 4-2 A demonstrable de OLIVEIRA.

i MODELO DE INFORMAQAO PARA GESTAO ECONOMICA EM UM BANCO COMERCIAL
- AVAUAQAO DE DESEMPENHO.

AnaliseCONTAS Fases do Processo de das
Gestao Variances

Juros-Aplica$ao

(-) Juros Captagao

= SPREAD

+ Resultado Leasing

+ Resultado Cambio

(-) Custos Diretos

(=) Margem de Contribuiqao

(-) Custos Fixos Identificados a agenda

Os dois modelos de demonstrates apresentam aspectos comuns, sendo que o

principal 6 o da separat0 do resultado da divisSo em varies niveis. Ele 6 segregado de

58

O segundo, 6 a soma do SPREAD — resultado anterior — mais os obtidos com

(=) Resultado c/agSncia
Fonte: OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva. A AplicagSo dos Concertos de GestSo 

EconGmica aos Eventos EconGmicos de urn banco Comercial. Dissertate de Mestrado. 
Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade de S3o Paulo. 
1994. Simplificato da Figure 25.

+ Tarifas sobre Servigos
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acordo com a necessidade de se avaliar a divisao ou agenda, como por exemplo, antes da

influencia dos rateios dos custos da administragao central.

Para KANITZ, “a demonstragao de lucros e perdas divisional deveria apresentar, a

meu ver, os dois valores antes e depois da dedugao dos custos comuns de administragao.

Mas, o grau de enfase a ser dado por um ou por outro na avaliagao do desempenho

gerencial ira depender da filosofia administrative da empresa, do grau de confianga que esta

tern nos metodos de rateio, das reagoes comportamentais dos gerentes de divisao e do

No caso do modelo adotado por OLIVEIRA, a avaliagao da agenda pode ser

efetuada em tres niveis. No primeiro, tem-se o resultado proveniente da atividade de

captagao e aplicagao dos recursos financeiros. No proximo, a margem de contribuigao da

agenda formada pelo resultado anterior mais os obtidos pela agenda em algumas carteiras

especificas do banco e na prestagao de servigos externa e interna, menos os custos que

podem ser diretamente apropriados a agenda sem a utilizagao de criterios arbitrarios. Por

ultimo, o resultado com a agenda, consequencia do anterior menos os custos que precisam

de algum criterio arbitrario para alocagao.

Os niveis de avaliagao das agendas na demonstragao de resultado divisional

variam de acordo com a culture organizacional e as necessidades informativas do banco.

Assim, como nao existem leis universals e precisas pare a implementagao do sistema de

mensuragao da lucratividade por agendas, nao existe, tambem, modelos aplicaveis a todos

os bancos. Os modelos apresentados sao apenas ilustragoes e simplificagoes.

grau de delegagao das fungoes de planejamento atribuidos aos gerentes de divisao" 31

KANITZ, Stephen Charles, op.cit., pg. 65.
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4.3.2. OBJETIVOS

O termo “agencia bancaria” esta sendo utilizado desde o inicio deste estudo com o

objetivo de se buscar uma simplificapao. Entretanto, o conceito de agencia aqui adotado

refere-se a qualquer unidade operacional que tenha por finalidade servir como canal’de

distribuipao dos produtos e servipos bancarios 32 .

As agendas sao unidades estrategicas de negocios. Essas unidades apresentam

uma estrutura operacional bastante simples, se comparadas a uma empresa. Elas sao os

locais onde sao conduzidas as operapoes do banco.

Segundo CRONANDER, “historicamente, as agendas sao os pontos primaries de

contato dos clientes com o banco” 33

A agencia bancaria apresenta, como caracteristica principal, a figura do “Gerente

de agencia”, o gestor responsavel pelas operapdes e condupao dos negocios. Para

(grifo

nosso). Assim, quando se implementa um sistema de avaliapao de agencia, surge de

imediato a questao sobre quern se esta avaliando.

a) A agencia como uma unidade estrategica de negocios, ou

b) O Gerente da agencia.

tern mostrado que a avaliapao de desempenho da agencia

pode ser abordada por esses dois aspectos, sendo que, em uma abordagem, o objetivo do

sistema e avaliar o gestor, enquanto que, na outra, e avaliar a unidade.

A agencia bancaria, vista como um sistema 36 , compde-se de varios elementos. A

avaliapao do gestor e uma forma de se avaliar um elemento desse conjunto: o administrador

do sistema. A avaliapao da agencia como unidade estrategica de negocio e uma forma de

se avaliar o conjunto de elementos do sistema.

32
33
34
35
225.

A esse respeito, veja-se a excelente obra de CHURCHMAN, C.West. op.cit.

AMARAL, os gerentes ”... sao praticamente presidentes de um pequeno banco” 34

Os pesquisadores 35

A respeito desse conceito veja-se obra de SILVA, Geraldo Vasconcelos. op.cit., pg. 34.
CRONANDER, James H. - The Bankers Magazine, may/jun. 1990, pg. 79.
AMARAL, Carlos Alberto BrandSo de. op.cit., pg. 03.
Para maiores detalhes ver KANITZ, Stephen Charles, op.cit. pg. 01 ou HORNGREN, Charles. T. op.cit., pg.

36



interessante pesquisa sobre modelo de avaliagSo de desempenho para a industria

banc^ria, desenvolvida por pesquisadores norte-americanos, tem sido freqiientemente

citada. Seu objetivo foi o desenvolvimento de um modelo para segregagao do desempenho

na avaliagao de agenda bancaria.

O MODELO DE DOYLE, FENWICK e SAVAGE

Suas pesquisas foram feitas para os administradores do Yorkshire Bank, no Reino

Unido, usarem em operagoes de planejamento e controle de suas agendas. O modelo foi

usado para ajudar nas decisoes de localizagao de novas agendas e diagnostic© dos

problemas nas existentes e permitiu que o administrador estimasse o desempenho

potencial de qualquer agenda e comparasse com os resultados atuais.

Foram selecionadas variaveis preditivas do potencial da praga, agrupadas de

acordo com a figura 4.4. Elas foram utilizadas para explicar o desempenho da agenda. O

modelo foi desenvolvido para um banco com aproximadamente 180 agendas.

Figura : 4-4 Determinantes do desempenho da agencia.

Desempenho

♦
Com vao

Fonte: DOYLE, FENWICK e SAVAGE A model for evaluating branch location and 

performance Journal of Bank Research - by Bank Administration Institute, Park Ridge. 

Illinois, Vol. 12 N° 2 Summer, 1981, pg. 93.

Caracteristicas da 
agencia

61

A separagSo da avaliagSo tem sido amplamente discutida pela literature, e uma

Caracteristicas da 
area de negdcio

Caracteristicas da 
ocafeac&o da Rgemcta



62

Foram utilizados metodos econometricos para produzir uma serie de equagoes que

estimassem efetivamente as principals dimensdes do desempenho das agendas. Os

pesquisadores concluiram que

agendas, implicando que fatores exogenos impoem estritas restrigoes ao desempenho dai

Gerencia” 37

MAURER, em sua pesquisa sobre “Eficiencia e Economias de Escala no Banco do

Brasil" 38 , conclui, tambem, que a habilidade gerencial do administrador explica parte do

desempenho da agenda bancaria e que o comportamento da diregao geral do banco, com

relagao aos gerentes, seria de treina-los.

As conclusdes desses autores podem ser constatadas atraves de diversos artigos

que mostram exemplos da forga do meio ambiente. AMARAL apresenta, em seu estudo, urn

comentario interessante a respeito dessas limitagoes — o do gestor responsavel pela sede

da Divisao de Operagoes bancaria.

Para LIMA, “a menos que haja identificagao e mensuragao do impacto de todos os

. O ponto fundamental e

encontrar um padrao, ou base de comparagao, que indique qual deveria ter sido o

desempenho de acordo com a situagao existente.

Infelizmente, devido a quantidade e as dificuldades em se obter as variaveis

utilizadas pelos pesquisadores, mesmo com as facilidades impostas pelos avangos da

computagao e das bases de dados, acredita-se que, atualmente, haveria uma grande

“Por exemplo, em uma area em declinio, o gerente de uma agenda tern 
que trabalhar duramente, somente para nao deixar seus depositos cairem, 
enquanto que, em uma area em crescimento, o gerente pode ler o New York 
Times o dia todo e ainda mostrar um crescimento impressionante em depositos" 
39

37 DOYLE, P., FENWICK, I. e SAVAGE, G.P. op.cit., pg. 95.
38 MAURER, Oseas. op.cit., pg. 231.
39 AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. op.cit., pg. 20.
40 LIMA, Celso Fernandes de. Um Criteria de Analise Financeira Comparativa na Avalia^do do Desempenho 
de Agendas Bancarias. Dissertate de Mestrado. Escola de Administrate de Empresas de S3o Paulo da 
Fundato Getiilio Vargas, 1991, pg. 72.

“o modelo explicou a maioria das variagoes entre as

fatores, nao e possivel a mensuragao exata do fenomeno" 40
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dificuldade de os bancos implementarem o modelo de avaliagao de desempenho proposto

por DOYLE, FENWICK e SAVAGE, principalmente aqueles com uma rede de agendas

formada por milhares de unidades dispersas geograficamente pelo Pals. Sao informagoes

onerosas sobre o mercado servido pela agenda.

Como se observa, a lucratividade da agenda e consequencia de diversos fatores.

Para DOYLE, FENWICK e SAVAGE, “o resultado da agenda depende de ambos, do

desempenho gerencial e dos fatores exogenos resultantes das condigoes locals da agenda”

fatores citados pelos pesquisadores acima, sendo a habilidade do gestor, urn deles.

Um dos maiores desafios na mensuragao da lucratividade das agendas bancarias

e delinear e implementar um metodo que possa segregar a participagao de cada fator que

interfira no resultado da unidade avaliada. A finalidade da mensuragao da rentabilidade dos

recursos consiste em promover a eficiente mensuragao do lucro, seja para avaliar o

desempenho do gestor, seja para avaliar o da unidade.

41 . Dessa forma, o resultado da unidade e consequencia da combinagao dos diversos

41 DOYLE, P., FENWICK, I. e SAVAGE, G.P., op.cit., 91.
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CAPITULO 5

MENSURAQAO DA RENTABILIDADE5.

METODOS DE TRANSFERENCES5.1.

5.1.1. MECANISMO

O prego de transferencia, mecanismo utilizado na mensuragao da rentabilidade dos

recursos financeiros pela industria bancaria, tem sido considerado por alguns como o

"calcanhar de Aquiles” da Contabilidade Divisional

uma certa evidencia pratica tem mostrado a importancia desse mecanismo para o processo

decisorio.

Conforme foi demonstrado anteriormente, a industria bancaria tem demandado do

Sistema de Informagao Contabil informagoes a respeito do resultado das agendas

bancarias para diversas finalidades, entre elas a de avaliagao do desempenho dos gestores.

Embora a

operacionalizagao de sua politica para a mensuragao da rentabilidade dos produtos

financeiros ainda e muito complexa e envolve uma combinagao de fatores

escolha, o de justiga e o de influencia do prego.

!

1 Uma posi<?3o a esse respeito pode ser encontrada em: KANITZ, Stephen Charles, op.cit.
Ver obras de:

AMARAL, Carlos Alberto BrandSo de., op.cit., pg. 18,
HORNGREN, Charles. T., Contabilidade de Custos: Um enfoque administrative [tradu^o de Danilo A.
Nogueira] S3o Paulo, Atlas, 1989, pg. 449,
KANITZ, Stephen C. op.cit., pg. 13 e
LIMA, Celso Fernandes de. op.cit., pg. 92.

2 , como o de

1 . Tanto a pesquisa academica como

basico do prego de transferencia seja simples,o conceito
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O prego de transferencia esta sendo um termo muito discutido, particularmente nos

ultimos anos

defini-lo.

A expressao "prego de transferencia" apresenta muitos significados. E possivel

encontrar diversos conceitos na literatura especializada. Alguns sao recorrentes e de dificil

entendimento, simples explicates do significado dessa expressao. O que se tenta e definir

as palavras e nao, o objeto. Assim, uma explicagao simples para prego de transferencia e:

um artificio contabil, para gerar informagoes.

Conforme foi exposto no Capitulo 1, a industria bancaria apresenta uma estrutura

organizacional complexa, formada por milhares de unidades que atuam em regioes

diferenciadas, com produtos, servigos e clientes diversificados. Surge, assim, uma demanda

informagdes para o processo de planejamento, controle e mensuragao de desempenho das

organizagoes com estrutura divisionalizada (ver pesquisa de BUZZELL e GALE, item 1.1.2

— Tipos de medigoes).

HORNGREM e KAPLAN concluiram que as empresas utilizam o prego de

transferencia para tres finalidades 4 :

a) preservar a autonomia da divisao,

b) encorajar a divisao para alcangar as metas da organizagao, e

c) proporcionar uma medida de desempenho divisional.

Contudo, foi constado na literatura pesquisada, certa enfase em apenas uma delas:

a de recompensa ou punigao aos empregados, com base nos resultados obtidos pelas

agendas bancarias (ver discussao abordada no Capitulo 1).

3 . Varias palavras tern sido empregadas sobre a maneira pela qual se deveria

3 Ver debates interessantes na revista “The Accounting Review”, em especial nas publicadas em 1974 e 1975.
4 Pesquisadores norte-americanos da irea contAbil, com diversos livros e artigos a respeito deste assunto.

unidades, ou divisoes como e comumente chamada, nao e recente nas grandes

por novas informagoes a respeito das agendas bancarias. Essa necessidade de
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Assim, o prepo de transferencia desempenha um papel importante no processo de

avaliapao das agendas bancarias. Esse mecanismo e adotado pela industria bancaria na

elaborapao da demonstrapao de resultado das agendas bancarias.

A agenda bancaria, conforme foi visto anteriormente, 6 o ponto primario de contato

do banco com seus clientes e apresenta uma estrutura relativamente simples. E um local

onde os clientes aplicam e captam recursos financeiros. Alem disso, essa estrutura oferece

um vasto numero de servipos em troca de uma remunerapao direta ou indireta: direta, pela

cobranpa de tarifa; indireta, pelos ganhos financeiros obtidos com os recursos dos clientes.

A principal razao para que se adote o mecanismo de prepo de transferencia na

mensurapao da lucratividade dessas unidades tao simples e que elas podem atuar

indistintamente no processo de aplicapao e de captapao de recursos financeiros, agindo

como compradoras e vendedoras dos ativos financeiros. Assim sendo, para a mensurapao

como vendedora dos diversos tipos de ativos financeiros.

Segundo BARBOSA, “dependendo das prapas em que se acham localizadas as

agendas do banco, algumas tern maior facilidade de captapao que outras, o mesmo

relapao as aplicapdes.acontecendo Dai haverem agendas chamadasem as

“eminentemente captadoras” e as “eminentemente aplicadoras" 5

A agenda bancaria pode atuar ou concentrar suas atividades em apenas um dos

processes de intermediapao financeira — de captapao ou de aplicapao de recursos — pode-

se ate afirmar que existe uma correlapao entre o mercado servido e as caracteristicas da

agenda bancaria quanto ao nivel de recursos captados e aplicados 6 .

da lucratividade delas, e preciso determinar a contribuipao da agenda como compradora e

5 BARBOSA, Walter da Silva, op.cit., pg. 62.
6 Para maiores detalhes ver trabalho de GEZI EL, Andrade. A Instala^ao de Agendas Pioneiras e o 
Desenvolvimento Econdmico dos Municipios: Uma Avaliagao para o Estado de Sao Paulo. Disserta^So de 
Mestrado. Pontificia Universidade Catdlica de S3o Paulo. 1986
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ELLIOTT, atraves da figure 5-1, apresenta trds fungSes para as agendas

banc^rias: a) vendas de produtos, b) processamento de trensagdes, e c) servigos aos

dientes7 .

A fun^ao de vendas de produtos indui as atividades de capta^So e aplica^So de

recursos. Outro aspecto interessante da figure 6 a utiliza^ao de v£rios indicadores, entre

eles o de lucratividade, para avaliar o resultado global da agenda e fomecer subsidio para

o sistema de recompensa aos funcionarios. Conforme o Capitulo 1, a principal fun^So do

sistema de mensura^o da lucratividade das agendas banc£rias e gerar informa^des para

premiar ou punir os funcionarios das unidades.

Figura : 5-1 Impacto do trabalho de equipe no resultado da agenda.

Resultado Global da AgendaAtividades da Agenda

Fonte: ELLIOTT, Vicki. Motivating Bank Employees to Think Like Business Owners. The

Bankers Magazine, may/jun, 1991, pg. 70-74.

Fun^des 
da 
Agenda

Processamentc 
das 

Transa^oes

Services 
aos 

Clientes

Vendas 
de 

Produtos

Recompensa: \
Ge rente compartilha o succsso 

da Agenda /

t
Requisitos: Trabalho de Equipe e Colabora?ao

- Crescimcnto

- Lucratividade
- Participate no Mercado
- Penetra^ao em Segmentos
- Services de Qualidade

7 ELLIOTT, Vicki. Motivating Bank Employees to Think Like Business Owners. The Bankers Maganize, 
may/jun, 1991, pg. 70-74.

Focus * Volume de Vendas * Produtividade e Satis fat® do CUente
* Rendns de ServivoseOportunidades*Qualidade dos Servl^os
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A finalidade primordial do banco 6 a intermediagao financeira entre as unidades

econdmicas. a fungSo da agdncia banc^ria, conforms foi demonstrado, 6 servir de canal

de distribuigao para os produtos e servigos, dependendo do potential da regi§o onde esta

instalada, essa pode atuar em apenas uma fase do processo de intermediate-

Segundo WACHTEL, o funcionamento da industria bancaria pode ser descrito, de

uma maneira simplista, atraves do seguinte processo: “o cliente deposits dinheiro numa

conta-corrente ou de poupanga, e o banco, por sua vez, empresta parte desse dinheiro a

terceiros. O banqueiro paga juros ao cliente ... e empresta esse dinheiro a taxas de juros

mais elevadas, a fim de cobrir seus custos operationais, pagar juros ao tiiente e garantir

recursos pelo banco e consequencia do confronto entre o valor pago na compra e o

recebido pela venda dos recursos financeiros. Ver figure a seguir.

Figura : 5-2 Mecanismo basico de intennedia^io financeira.

intermediador clientecliente

unidadesunidades
BANCO economicas4-captagdes€*aplicagdesecondmicas

superavittriasdeficits rias

Nessas condigoes, se a agenda bancaria for avaliada apenas com base na

diferenga entre as receitas e despesas financeiras oriundas de suas aplicagoes e

receitas 
financeiras

despesas 
financeiras

resultado bruto 
da intermediate

8. Dessa maneira, o resultado da atividade de intermediagao deuma margem de lucro”

8 WACHTEL, Howard M. op.cit., pg. 94.



69

captagoes, este processo provocara falsas conclusoes a respeito da lucratividade e da

contribuigao da agenda para o resultado do banco. Alem disso, ha, ainda, as captagoes e

aplicagoes que nao geram um fluxo explicito de receita ou despesa financeira, mas que,

entretanto, contribuem para o resultado global do banco. Como exemplo, tem-se o Deposito

a vista e o Numerario que sao chamados de “recursos nao remunerados".

RODRIGUES, o entao Presidente da ASBACE e do Banco do Estado do Piaui S.A.,

apresentou essa situagao em uma entrevista, da seguinte forma:

A descentralizagao do Sistema de Informagao Contabil — ver Capitulo 4 — tern

provocado essa falsa ideia de que basta apenas confrontar as receitas e despesas

financeiras, contabilizadas nas agendas bancarias, para se mensurar a sua lucratividade,

pois o resultado global do banco pode ser visto como a soma de todos os resultados

apresentados pelas diversas hierarquias.

Assim, suponha um banco com duas agendas: a primeira eminentemente

captadora de recursos, ou seja, as captagoes da agenda superaram as suas aplicagoes. A

segunda eminentemente aplicadora de recursos; neste caso, as captagoes da agenda

foram superadas pelas suas aplicagoes. A agenda captadora detem um volume de

captagoes responsavel por uma parcela significative das despesas financeiras de

intermediagao do banco e a agenda aplicadora, um volume de aplicagoes responsavel por

uma parcela significative das receitas financeiras de intermediagao do banco, conforme

tabela a seguir.

“Acrescente-se, ainda, que o criterio tecnico para se conceituar uma 
agenda como deficitaria deve levar em conta tambem a propria caracteristica da 
praga onde ela esta instalada. Assim, ha pragas tipicamente captadoras que, por 
sua natureza peculiar, nao auferem receitas significativas de aplicagao, o que 
lhes impede de apresentar resultado positive, muito embora sejam responsaveis 
por importantes parcelas dos resultados positives globais das respectivas 
instituigoes” 9.

9 RODRIGUES, Ozias Monteiro. O Globo, Rio de Janeiro, 01 Janeiro 1993.
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Tabela : 5-1 Resultado com a descentraliza^io do sistenia.

<

AG&NCIABANCOITEM

CAPTADORA APLICADORA

Receitas Financeiras 200 20 180

(150)Despesas Financeiras (135) (15)

50 (115)Resultado Bruto da IntermediagSo 165

Nessa situagao, o resultado apresentado pelas agendas, se fosse considerada

apenas a escrituragao contabil oficial delas, nao refletiria a real contribuigao da agenda

para a formagao do resultado do banco. A agenda captadora apresentaria um resultado

negativo, sendo responsabilizada per uma parcela significative das despesas financeiras

incorridas na captagao de recursos, muito embora esses recursos tenham sido utilizados

O prego de transferencia e um artifido que fomece uma medida para a avaliagao

das agendas bancarias, independentemente de a mesma estar atuando como vendedora

ou compradora dos recursos financeiras no mercado. Esse prego representa uma receita

para a agenda compradora e uma despesa para a agenda vendedora. A questao principal

6 gerar uma medida util para a avaliagao da agdneia bancaria.

Dessa forma, o objetivo do prego de transferdneia e permitir a correta mensuragao

do lucro, de qualquer tipo de agenda banc£ria; se eminentemente vendedora ou

eminentemente compradora de recursos.

A implementagSo da demonstrate de resultado divisional na industria bancaria

apresenta dois metodos para a valoragao dos recursos financeiras transacionados pelas

agendas: o metodo baseado na tabela de pesos e o metodo baseado no fluxo de fundos.

10 Nesse exemplo foi considerado apenas o resultado auferido na distribute dos recursos financeiros.

pelos clientes da agenda aplicadora 1°.
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Essas metodologias para a mensurapao da lucratividade das agendas bancarias serao

abordadas no proximo item do estudo.

I

5.1.2. TABELA DE PESOS

SILVA foi o unico pesquisador a desenvolver urn modelo de avalia^ao baseado no

metodo tabela de pesos. O autor propos esse metodo como uma alternativa para os

problemas encontrados na ado?ao do metodo baseado no fluxo de fundos. Pela sistematica

sugerida pelo autor para avalia?ao das agendas, "... a matriz apropria-se das receitas e

despesas financeiras efetivas e remunera as filiais tanto pela capta^ao como pela aplicatjao

de recursos fmanceiros e taxas predeterminadas (pesos), diferenciadas segundo o interesse

(ver tambem o trabalho de MUCCILLO NETTO

Para o autor, a adoqao do metodo tabela de peso elimina o problema de fixa?ao de

uma taxa unica para os recursos e o de identificapao dos fluxos financeiros em nivel de

agenda. Verificou-se que, pelo metodo da tabela de pesos, as receitas e despesas

financeiras dos recursos transacionados pelas agendas sao centralizados na matriz do

banco e as unidades sao remuneradas de acordo com o interesse do banco pelo tipo de

recurso captado ou aplicado pela agenda.

12 )•

do banco em relapao a cada modalidade”11

'' SILVA, Geraldo Vasconcelos. op.cit., pg. 73.
12 MUCCILLO NETTO, JoSo. op.cit., pg. 130.
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Figura : 5-3 Mecanismo bisico do modelo, baseado na tabela de pesos.
i

receitacaptagdes*^ MATRIZ
Agendas despesa -*■<-aplicagdes

clientes ^-remuneragSo

Obs.: As agendas sao remuneradas com base nas taxas de cada recurso.

Conforme ficou demonstrado no capltulo anterior, a contabilizagSo das operates

e efetuada nas prbprias agendas. Dessa forma, esse metodo desconsidera as receitas e

despesas financeiras geradas pelas operagoes efetuadas e contabilizadas nas agendas,

centralizando-as na matriz para efeito de avaliagao das unidades.

O aspecto central desse metodo e a tabela de prego estabeledda pela matriz do

banco para remunerar as agendas pelas captagoes e aplicagbes (ver UO Modelo de Silva").

O peso, taxa predeterminada, ira variar de acordo com o interesse do banco pelos recursos

captados ou aplicados pela agenda. O peso ira mostrar para os gestores das agendas

qual a importancia relativa do recurso, no processo de avaliagao da agenda pela matriz do

banco.

mercado 
financeiro
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5.1.3. O MODELO DE SILVA

QUADRO 3

Pij

u

u

saldo medio (Cr$mil)

Ncj - Numero de clientes de emprestimos

saldo contabil(CrSmil)
da

u

u

-1VM2j

pela ucontratadosVM3j

vr. aprop.(**)VMSj

vr. rateado

numero medio
u

quantidade
u

numero medio
u

(*) Resumo para exemplificagao
(**) Prego predeterminado por especie

area ocupada (m2.) 
vr.aprop.(**)

vr. aprop.(**) e/ou 
sdo.cont.

-0,001 (saldo medio 
captagao + 
aplicagao)

-Cr$1.000mil/mes 
-Cr$ 600mil/mes 
-Cr$ 400mil/mes 
-Cr$ 200mil/mes

0,05/mes
0,05/mes

0,07/mes
0,01/mes

VP1 - Emprestimos (e descontos)
VP1.1 - modalidade 1
VP1.2 - modalidade 2

VP2 - Depositos
VP2.1 - modalidade 1
VP2.2 - modalidade 2

VP3 - Servigos
VP3.1 - modalidade 1
VP3.2 - modalidade 2

VP4 - Volume de recursos financeiros 
oriundos dos servigos

Cr$ 100
Cr$ 200

0,03/mes

NC1 - modalidade 1 
NC2 - modalidade 2 

CTij

Cr$1.500/mes
Cr$4.000/mes

saldo medio (Cr$mil) 
u

servigos 
matriz

servigos prestados p/outras
dependencias

DM - parcela das despesas da matriz
imputada a agenda

-Cr$1.000mil/mes
-1

TABELA DE PESO (*) 
SEMESTREX1. 

Base

Recursos (custos), despesas e 
perdas sob controle total 
agenda  

QT1 - Mao-de-Obra
QT1.4 - funcionarios categoria D  
QT1.6 - funcionarios categoria F  
QT1.8 - funcionarios categoria H .... 
QT1.11-funcionarios categoria L .... 

QT2 - Imoveis
QT2.3 padrao C

VM1j - materials fornecidos pela matriz

depreciagao/aluguel de 
equipamentos, moveis e utensilios
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QUADRO 4

VP4

Ncj - Numero de clientes de emprestimos

CTij

(

( 320)

( 605)

VP1 - Emprestimos (e descontos)
VP1.1 - modalidade 1
VP1.2 - modalidade 2

VP2 - Depositos
VP2.1 - modalidade 1
VP2.2 - modalidade 2

VP3 - Servigos
VP3.1 - modalidade 1
VP3.2 - modalidade 2

Volume de recursos financeiros 
oriundos dos servigos

NC1 - modalidade 1 
NC2 - modalidade 2 

real 
(Cr$mil)

(
(

49.500
51.000

67.200
3.000

1.800
1.900

10.800

490)
850)

variagao 
absoluta

CONTRIBUIQAO GLOBAL LIQUIDA 
(*) Resumo para exemplificagao

variagao 
%

225 
1.080 

186.505 
( 5.200)

( 12.000)
( 18.000)
( 79.200)
( 7.200)

( 1.800)
280)

(125.945)
60.560

Recursos (custos), despesas e 
perdas sob controle total da 
agencia

QT1 - Mao-de-Obra
QT1.4 - funcionarios categoria D
QT1.6 - funcionarios categoria F  
QT1.8 - funcionarios categoria H .... 
QT 1.11- funcionarios categoria I

QT2 - Imoveis
QT2.3 padrao C

VM1j - materials fornecidos pela matriz

VM3j servigos contratados pela matriz
VMSj - servigos prestados p/outras 

dependencies
DM - parcela das despesas da matriz 

imputada a agencia ....

DESEMPENHO DAS AGENCIAS (*) 
AGENCIA A SEMESTREX1 

orgado 
(Cr$mil)

VM2j - depreciagao/aluguel de 
equipamentos, moveis e utensilios
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QUADRO 5

Ncj - Numero de clientes de emprestimos

CTij

(

( 320)

(DM 565)

NC1 - modalidade 1 
NC2 - modalidade 2 

financeiros 
servigos

real 
(Cr$mil)

(
(

48.000
36.000

79.800
2.400

1.700
2.500
9.900

610)
800)

variagao 
absoluta

variagao 
%

315
600

181.215
( 5.400)

( 12.000)
(21.600)
( 74.400)
( 6.000)

( 2.040)
290)

despesas e
total da

DESEMPENHO DAS AGENCIAS (*) 
ag£ncia B SEMESTRE X1 

orgado 
(Cr$mil)

(124.025)
57.190

Recursos (custos), < 
perdas sob controle 
agenda  

QT1 - Mao-de-Obra
QT1.4 - funcionarios categoria D
QT1.6 - funcionarios categoria F  
QT1.8 - funcionarios categoria H ....
QT1.11-funcionarios categoria I

QT2 - Imoveis
QT2.3 padrao C

VM1j - materials fornecidos pela matriz

VM3j servigos contratados pela matriz 
VMSj - servigos prestados p/outras 

dependencies  
parcela das despesas da matriz 

imputada a agenda ....

VM2j - depreciagao/aluguel de 
equipamentos, moveis e utensilios

CONTRIBUIQAO GLOBAL LIQUIDA

(*) Resumo para exemplificagao

Fonte: SILVA, Geraldo Vasconcelos. Contribuigao a Avaliagao de agendas 

bancarias. Dissertagao de Mestrado. Faculdade de Economia, Administragao e 

Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, 1983. Omitiu-se os demais valores orgados e 

variagoes.

VP1 - Emprestimos (e descontos)
VP1.1 - modalidade 1
VP1.2 - modalidade 2

VP2 - Depositos
VP2.1 - modalidade 1
VP2.2 - modalidade 2

VP3 - Servigos
VP3.1 - modalidade 1
VP3.2 - modalidade 2

VP4 - Volume de recursos 
oriundos dos
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Para esse autor, e possivel avaliar as diferentes agendas bancarias, por meio de

um mesmo criterio comum a todas. A funpao da tabela de pesos e transformar as medidas,

relevantes para a avaliapao, num denominador comum monetario.

A tabela adotada para transformapao dos objetivos numa escala comum:

a) informa previamente sobre a importancia relativa de cada meta e

b) permite que os diversos parametros de desempenho sejam agregados, para

quantificapao da contribuipao global.

Ela contem a base e os respectivos pesos para todos os recursos gerados e

consumidos pela agenda bancaria. A mensurapao do lucro da unidade fica evidenciada na

forma dos criterios utilizados.

No modelo, sao adotadas diferentes bases para a mensurapao da lucratividade da

funcionarios, quantidade de atendimentos, area ocupada, valor apropriado, saldo contabil e

valor rateado.

A relapao de pesos, base para esse metodo, e estabelecida pela Administrapao

Central e, para cada tipo de recursos, foi calculado um peso na forma de um valor,

conforme modelo anterior. Para o periodo em analise, semestre X1, as agendas tiveram

uma remunerapao a base de Cr$ 0,05 pelo saldo medio dos emprestimos (e descontos),

independentemente da modalidade, e os depositos foram remunerados com taxas

diferenciadas. A modalidade 1, a base de Cr$ 0,07 por Cr$ 1.000 de saldo medio, enquanto

a modalidade 2, a base de Cr$ 0,01 por Cr$ 1.000 de saldo medio.

Os pesos utilizados permitem uma comparapao em termos de saldo medio. Cada

Cr$ 1.000 de Deposito modalidade 1 gera uma remunerapao a agenda bancaria equivalente

a Cr$ 7.000 de Deposito modalidade 2, ou seja, uma remunerapao de Cr$ 70,00. Em outras

palavras, para esses valores, o saldo medio de Deposito modalidade 2 tern o mesmo

agenda bancaria, como: saldo medio dos recursos financeiros, numero medio de

impacto que o saldo medio de modalidade 1 na Contribuipao Global Liquida da agenda
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bancaria. A tabela de peso permite esse tipo de comparabilidade para os mais variados

tipos de recursos.

A principal deficiencia do metodo baseado na tabela de peso, segundo a literatura,

esta no fato desse modelo desconsiderar os pregos externos praticados nas agendas em

caracteristicas do mercado servido sobre os pregos dos recursos captados e aplicados pela

agenda. Consequentemente, se uma agenda bancaria efetuar uma captagao a custo mais

baixo para uma determinada modalidade de captagao, sera avaliada pelo mesmo peso que

as demais agendas bancarias, tendo ou nao obtido o mesmo recurso com um custo inferior

as demais agendas bancarias.

5.1.4. FLUXO DE FUNDOS

O metodo baseado no fluxo de fundos tern, como nucleo central, o confronto entre

as receitas e despesas financeiras efetivas e as despesas e receitas financeiras internas,

respectivamente, para remuneragao das agendas bancarias pelos recursos captados e

aplicados. As agendas bancarias funcionam como pequenos bancos, e a administragao

central, como um mercado teorico por onde passam todos os recursos financeiras captados

e aplicados.

Atraves da figura 5-4, pode-se analisar o mecanismo central do modelo baseado no

fluxo de fundos. Todas as operagoes das agendas bancarias com o mercado sao

transferidas para o Caixa Central. Assim, os recursos captados pela agenda sao

repassados a administragao central, e os recursos aplicados, sao repassados pela

administragao central que apropria, respectivamente, uma receita e uma despesa fmanceira

interna a agenda.

A mensuragao da rentabilidade dos recursos financeiras remunerados, captados e

aplicados pelas agendas bancarias, e efetuada por uma hierarquia responsavel pelo

sua avaliagao. O modelo desconsidera os efeitos da negociagao gerencial e das
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mecanismo, a qual, por falta de consenso e para simplificato, serci denominada

administrate central13.

Assim, essa mensuret0 determinada pelo confronto entre a receita financeira

efetiva e a despesa financeira interna apropriada pela administrate central, e pelo

confronto entre a receita financeira intema apropriada pela administrate central e a

despesa financeira efetiva, respectivamente. Esses confrontos tdm sido designados pela

literature de "margem financeira da aplicato’ e “margem financeira da captato”.

A carecteristica principal desse metodo 6 a compra e venda de recursos

financeiros entre as agendas bancarias e a administrate central. Os recursos captados

pelas agendas bancarias sao vendidos a administrate central e os recursos aplicados

pelas agendas bancarias sao comprados da administrate central. A agenda bancaria e

avaliada pela margem financeira, que tern como base o spread, diferenga entre prego

extemo e intemo, e o volume de recursos captados e aplicados.

Figura : 5-4 Mecanismo bisico do modelo baseado no fluxo de fundos.

CR 2CR 1 receitadespesa

clientes Agendas

Obs.r CR = Centro de Responsabilidade

Fonte: MUCCILLO NETTO, JoSo. Contribute a An^lise de Problemas de Utilizato de

Modelos de Avaliate de Desempenho e de Resultados em Institutes Financeires. Tese

de Doutorado. Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade de

Sao Paulo, 1989. AdaptacSo.

mercado 
financeiro

externa 
aplicagdes

receita

captagtes
externa -»

<- interna 
captagdes

despesa

Caixa 
Central

aplicagdes 
interna

13 Al guns terrnos encontrados foram: Caixa de arbitrageur, Caixa Unico, Caixa Central, Caixa de 
Transferencia, Centro de Fundos, Tesouraria, todos designando o mesmo objeto.
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Para alguns autores

bancaria deve ser vendido ou comprado pela administrate* central. Dessa forma, uma

agenda, que captasse e aplicasse o mesmo volume de recursos, seria remunerada pela

necessidade de transferencia de recursos a administrate central e a consequente

apropriat° de receita ou despesa interna.

Segundo o estudo de AMARAL, o Banco Metropolitano adotou um sistema de juros

internos, para avaliato de suas unidades, que caracteriza esse processo. Juros sobre

excesso de fundos (e tornados por emprestimos)

caso a Divisao de Investimento, cobra ou paga juros apenas sobre a falta ou excesso de

recursos da agenda.

DORMAN apresenta, atraves da figura 5-5, um mecanismo para a avaliato do

processo de captat0 e aplicat0 de recursos, a partir da adopao da Tesouraria como

niicleo de remunerapao interna dos recursos. Para o autor, o “spread reportado para os

emprestimos e depositos deve refletir a verdadeira contribuit° desses produtos para o

banco" 16 . O spread real, de cinco por cento, foi, assim, segregado:

(+) Spread dos emprestimos e investimentos 3%.

(+) Spread da gera^ao de fundos 1%.

1%.(+) Spread do risco das taxas

14 LIMA, Celso Fernandes de. op.cit., pg. 126,
AMARAL, Carlos Alberto BrandSo de. op.cit., pg. 12 A 17 e
MAURER, Oseias. op.cit., pg. 99.
15 AMARAL, Carlos Alberto BrandAo de. op. cit.
16 DORMAN, John - Transfer Pricing: The Key to Better Profits. The Bankers Magazine, sep/oct 1993, pg. 30.

14 , somente o excesso ou a falta de recursos da agenda

15, ou seja, a administrate central, no

diferenpa entre as receitas e despesas financeiras efetivas, sem que houvesse a
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Figura : 5-5 Mensuramento dos coinponentes da margem.

Conponenta da Margin

AtivosUnidades Passivos Spread Real

5%8%Taxa Rial 3%

TaiadeTransferinaa 5% 4%

3% 1%Spread Vinculado

Tesouraria

Receitas - Pref o de Transferencia 5% 5%

4%Despesas - Prefo de Transferencia

Spread da Tesouraria 1%

O spread vinculado foi obtido mediante o confronto da taxa real — taxa de

aplicagao e captafSo de recursos no mercado — e a taxa de transferencia — taxa de

aplica^ao e capta^So de recursos pela tesouraria. No caso dos ativos, e a diferen^a entre a

taxa real — de oito por cento — e a taxa de transferencia — de cinco por cento. Quanto ao

spread da tesouraria, foi obtido pela diferenga entre a taxa de transferencia para os Ativos

— de cinco por cento — e a taxa de transferencia para os Passivos — de quatro por cento.

Segundo o autor, a forma^ao do spread da tesouraria pode ser ilustrado por meio

de um simples exemplo: “um emprdstimo de longo prazo esta gerando um spread de 2%,

enquanto o “funding”, depdsito de curto prazo, esta gerando um spread de 1%. O spread

Fonte: Treasury Services Corporation, em DORMAN, John - Transfer Pricing: The Key to 

Better Profits. The Bankers Magazine, sep/oct 1993, pg. 29.

Centrode
Recursos Total Spread 

Vinculado
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resultante de 1% na tesouraria e a diferenpa entre o valor corrente dos fundos de longo

Alem da mensurapao da rentabilidade dos recursos financeiros para avaliapao das

agendas bancarias, o metodo baseado no fluxo de fundos tambem tern sido utilizado na

avaliapao dos processes de captapao e de aplicapao de recursos financeiros do banco. O

“Demonstrative do Fluxo de Recursos e Aplicapoes e da Margem Financeira por Recursos

em Moeda Constante, no Conceito de Taxa de Oportunidade", foi desenvolvido por

CARVALHO para mensurar a contribuipao de cada processo. Outro estudo semelhante, que

apresenta um modelo de avaliapao dos processes de captapao e de aplicapao baseado no

metodo fluxo de fundos, foi desenvolvido por BARBOSA, por meio da “Matriz de Fontes,

Usos e Rentabilidade” 18 .

A mensurapao da contribuipao dos recursos captados e aplicados, no modelo

desenvolvido por CARVALHO, e efetuada por meio da caixa reguladora de fluxos, chamada

pelo autor de “Caixa de Arbitragem”. Os recursos sao transacionados na caixa de

arbitragem por uma taxa de oportunidade.

Segundo o modelo, “Diagrama do Modelo de Rentabilidade das Funpoes Captapao

(+) Margem Financeira por Captapao.

(+) Margem Financeira pela Arbitragem.

(+) Margem Financeira por Aplicapao.

e Aplicapao”, a margem financeira total do banco pode ser decomposta em 19 :

17 DORMAN, John, op.cit., pg. 32.
18 BARBOSA, Walter da Silva op.cit., pg. 106.
*9 CARVALHO, Silvio Aparecido de. Desenvolvimento de novas tecnicas para a gestao bancaria no Brasil. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Economia, Administra^io e Contabilidade da Universidade de S3o Paulo, 
1993, pg. 59.

prazo e o dos fundos de curto prazo” 17
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A margem financeira por captagao e determinada pela diferenga entre a despesa

efetiva e a receita pela venda de recursos a taxa de oportunidade; a margem financeira pela

arbitragem e apurada pela diferenga entre a despesa pela compra e a receita pela venda de

■ recursos a taxa de oportunidade. A fungao da caixa de arbitragem e “apurar ganhos ou

perdas pela mudanga de moedas (indexadores) e pela troca de prazos (captagoes x

A tesouraria do modelo de DORMAN e a caixa de arbitragem do modelo proposto

por CARVALHO tern objetivos congruentes. A tesouraria e a caixa de arbitragem sao

utilizadas nos modelos para apregar e mensurar a contribuigao dos diferentes tipos de

recursos financeiros. Os recursos financeiros aplicados e captados apresentam diferengas

de maturidade, prego e fluxo de caixa. O impacto dos diferentes tipos de recursos no

processo de mensuragao da rentabilidade sao transferidos para a tesouraria ou para a caixa

de arbitragem, conforme modelo adotado.

Dessa forma, a taxa de transferencia — modelo de DORMAN — e a taxa de

oportunidade — modelo de CARVALHO — segregam o spread real e a margem financeira,

respectivamente, em tres partes distintas. A tesouraria e a caixa de arbitragem agem como

unidades responsaveis pelo mercado interno de recursos, apregando os diferentes tipos de

fundos.

caracteristica principal, a compra e a venda interna de recursos pela administragao central

para mensuragao da rentabilidade dos recursos captados e aplicados pelas unidades

operacionais (ver modelo a seguir). A agenda bancaria e avaliada pela diferenga entre o

montante gerado pelos recursos captados e aplicados a prego externo — de mercado — e o

montante gerado pelos recursos captados e aplicados a prego interno — de transferencia.

aplicagoes)” 20

20 CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit., pg 65.

O mecanismo central do metodo baseado no fluxo de fundos tern, como
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5.1.5. O MODELO DE AMARAL

DEMONSTRAQAO COMPARATIVA DE RECEITA E DESPESA, 1960

AGENCIA A

33.748
14.572
11.114
4.317
5.126

1960 
Prevista

Terceiro Trimestre 
1960 1960
Real Prevista

Receita:
Juros s/ empr&stimos 
Taxas de Serv. contas reg. 
Taxas de Serv. contas esp.
Aluguel de cofres
Emp. em cs. cs. garantidas 
Emprdstimos Especiais 
Comiss9o e outras receitas 
Receita Direta Total
Juros s/fundos emprestados 
Receita Bruta

Despesas:
Salaries
Gratificapdes
Beneficios a empregados
Aluguel
Juros si depdsitos
Outras despesas diretas 
Administrativas
Departamento de servipos 
Indiretas

Despesa Bruta
Lucro Bruto
Imposto de Renda
Lucro Llquido
Mddia de Dep. - a vista 

a prazo 
cl av. prev. 
U.S.
Total

Mddia de Emprdstimos
Taxa m6dia dos emprdstimos
Taxa s/fundos tornados pl emp.
Taxa dos depdsitos a prazo
Taxa de retorno (antes dos imp.) 

Memorandum
Perdas - antes dos impostos 
Recup. - antes dos impostos

96.151
8.865

14.925
34.389
20.455
25.688
9.676 

57.059 
14.964 

282.181
114.451
61.987
52.464

13.134.000 
986.000 
40.000 

213.000
14.373.000 

775.000 
5,82 
4,05 
6,46 

28.9%

3.321
72.198

324.434
396.632

De 1° de Jan. a 30 de Set.
1960
Real
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DEMONSTRAQAO COMPARATIVA DE RECEITA E DESPESA, 1960

AGENCIA B

=

5.559
798

De 1° de Jan. a 30 de Set.
1960 
Real

1960 
Prevista

Terceiro Trimestre 
1960 1960
Real Prevista

Receita:
Juros s/ empr&stimos
Taxas de Serv. contas reg.
Taxas de Serv. contas esp.
Aluguel de cofres
Emp. em cs. cs. garantidas 
Emprdstimos Especiais 
ComissSo e outras receitas 
Receita Direta Total
Juros s/fundos emprestados
Receita Bruta

Despesas:
Saldrios
Gratificapdes
Beneficios a empregados
Aluguel
Juros si depdsitos
Outras despesas diretas
Administrativas
Departamento de servipos
Indiretas

Despesa Bruta
Lucro Bruto
Imposto de Renda
Lucro Llquido
Mddia de Dep. - d vista 

a prazo 
cl av. prev. 
U.S.
Total

Mddia de Emprdstimos
Taxa mddia dos emprdstimos
Taxa s/fundos tornados pl emp.
Taxa dos depdsitos a prazo
Taxa de retorno (antes dos imp.) 

Memorandum
Perdas - antes dos impostos 
Recup. - antes dos impostos

197.572
16.938
25.833
82.726
47.589
86.112
53.321

290.082
53.643

853.816
1.460.673
791.100
669.573 

69.425.000 
2.328.000 

52.000 
4.086.000 

75.891.000 
67.446.000

5,24
4,05
6,46

63,1%

2.646.813 
24.020 
23.384 
6.712 

21.402 
85 

22.517 
2.744.933 
(430.444) 
2.314.489
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cAlculo da receita de juros sobre fundos emprestados, agEncia a

Tres Primeiros Trimestres de 1960

(em milhares)Calculo do Excesso de Fundos

13.355
(727)

12.628
(2.273)

10.355Depositos a vista liquidos

1.026

(51)
975

11.330

(1.229)

10.101Fundos em excesso

Calculo da Receita de Juros sobre Fundos Emprestados

614.000

361.000

Depositos a prazo (100%) 975.000

Taxa do fundo especial 7.88%

4.05%Taxa do fundo normal

Juros em tres trimestres
36.270Fundo Especial

10.962Fundo normal
47.232Total

Em um fundo normal de investimento -
9.126.000deposito a vista

277.202Juros em tres trimestres
324.434Juros totais sobre fundos em excesso

Ciencias e Engenharia da PUC, Rio de Janeiro, 1968. Omitiu-se os demais valores previstos

e o real do terceiro trimestre.

Fonte: AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. A Contabilidade de Centros de Lucros para 

agendas bancarias Analise de um Sistema. Disserta?ao de Mestrado. Escola Graduada de

Total dos depositos a vista...............................
Menos: Saldos reciprocos em bancos; float

Depositos a prazo....................
Menos: Recolhimento a 5%

Em um fundo especial de investimento (63%)

Em um fundo normal de investimento (37%)..

Depositos a vista ajustados......
Menos: Recolhimento a 18%

Depositos a prazo liquidos..............................
Depositos liquidos disponiveis p/ investimento

Menos: Aplicapao, caixa, outros ativos......
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A remunerapao da agenda bancaria pelos recursos captados e aplicados e

o item

denominado pelo autor de juros sobre fundos emprestados (ver calculo da receita de juros

sobre fundos emprestados, agencia A).

O valor desses juros e obtido pela venda ou compra de recursos a Divisao de

Investimento. Conforme calculo do excesso de fundos, apenas parte dos fundos sao

remunerados pela Divisao de Investimento. O excesso sofre dedupoes, como o de

recolhimentos, valores aplicados em caixa e saldos reciprocos em bancos. Sao valores que

nao sao remunerados pela Divisao de Investimento.

A demonstrapao anterior mostra o calculo do excesso de fundos para a agencia A.

Nesse caso, o valor da Receita de Juros Sobre Fundos Emprestados provenientes dos

Depositos a Prazo, no valor de $ 47.232, garante uma remunerapao, considerando que as

despesas desses recursos para a agencia foi de $ 20.455 (item Juros s/depositos), no valor

de $ 26.777. De uma maneira mais simples, pode-se explicar esse calculo da seguinte

forma: a agencia A captou Depositos a Prazo, pagando ao cliente uma remunerapao de $

20.455; concomitantemente, vendeu esses mesmos recursos a Divisao de Investimento,

obtendo uma remunerapao de $ 47.232, alcanpando, assim, um resultado $ 26.777 por essa

atividade de captapao de recursos financeiros.

Emprestados, agencia A, pode-se associar uma receita ou despesa interna aos recursos

transacionados pela agencia, de tai maneira que se permita identificar a contribuipao da

agencia bancaria pela atividade de captapao e aplicapao de recursos financeiros.

Os autores que defendem o metodo baseado no fluxo de fundos tern como

principal argumento a utilizapao das receitas e despesas geradas pelas operapoes no

processo de avaliapao das agendas bancarias, o que permite uma reconciliapao entre o

resultado das agendas e o resultado global do banco, alem de ser um parametro

amplamente utilizado para avaliapao global do banco.

efetuada pelo confronto entre receitas e despesas financeiras externas e

Dessa maneira, atraves do Calculo da Receita de Juros Sobre Fundos
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O Sistema de Juros Internes, adotado pelo metodo baseado no fluxo de fundos,

permite uma reconciliapao das receitas e despesas apropriadas internamente as agendas

bancarias. Conforme foi abordado anteriormente, a receita interna, apropriada a agenda

bancaria pela captapao de recursos, representa uma despesa interna para a administrapao

central e a despesa interna, apropriada a agenda bancaria pela aplicapao de recursos,

representa uma receita interna para a administrapao central 21 . No modelo de CARVALHO,

foi utilizada a taxa de oportunidade no calculo da receita e despesa interna.

contrapartida com contas da Direpao Geral que — recebendo debitos de um lado e creditos

de outro, atraves de lanpamentos das agendas — apura uma posipao consolidada que,

Outro argument© fundamental para a utilizapao das receitas e despesas financeiras

efetivas e que estas representam prepos apurados no mercado, refletindo, dessa maneira,

as condipoes do mercado e o esforpo de negociapao do gestor da agenda. Os prepos dos

recursos financeiros podem variar de acordo com as caracteristicas do mercado servido e

das habilidades do gerente da agenda (ver modelo de DOYLE, FENWICK e SAVAGE,

apresentado no capitulo anterior, onde os autores agruparam os diversos fatores que

afetam o resultado das agendas e que, de uma maneira geral, afetam, tambem, os prepos

dos recursos).

911 Para maiores detalhes a respeito do Sistema de Juros Intemos. Ver.
AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. op.cit., pg. 23.
BARBOSA, Walter da Silva. op.cit., pg. 62.
22 BARBOSA, Walter da Silva, op.cit., pg. 62.

Segundo BARBOSA, “normalmente o sistema de juros intemos “fecha" em

teoricamente, deve ser igual a “zero”” 22
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COMPARAQAO ENTRE TABELA DE PESO E FLUXO DE FUNDOS5.2.

De um modo geral, os processes adotados pelos metodos tabela de peso e fluxo

de fundos podem ser resumidos pelo rastreamento de todos os recursos captados e

aplicados pelas agendas, com a consequente apropriagao contabil das receitas e despesas

financeiras internas, que caracteriza o metodo fluxo de fundos, ou pela centralizagao das

receitas e despesas financeiras efetivas, com a consequente apropriagao contabil de uma

remuneragao, via tarifa interna, particularidade do metodo tabela de pesos.

A meta dos dois metodos e prover o gestor com informagoes relevantes para

avaliagao e tomada de decisao a respeito das unidades. Apesar de adotar abordagens

diferentes, a finalidade e a mesma: gerar informagoes uteis para a avaliagao e tomada de

decisao. Os metodos utilizados para avaliagao das transagoes efetuadas pelas agendas

bancarias procuram demonstrar a rentabilidade de cada produto transacionado na unidade.

Para melhor compreensao das semelhangas e das diferengas entre o metodo

baseado na tabela de peso e o metodo baseado no fluxo de fundos, suponha que um banco

possua duas agendas. Conforme modelos adotados pelos autores citados anteriormente,

agenda A e agenda B, e durante o periodo em analise, as agendas obtem e aplicam varies

despesa financeira, respectivamente, conforme tabela a seguir.

A finalidade das tabelas e mostrar as principals caracterlsticas de cada metodo, por

meio de situagoes que possam representar a realidade da industria bancaria. A adogao de

um unico exemplo para comparagao dos metodos visa facilitar o entendimento do

mecanismo, o que nao ocorreu com os modelos apresentados anteriormente — modelo de

SILVA e modelo de AMARAL. Atraves das tabelas, pode-se estabelecer um paralelo entre

os metodos: tabela de peso e fluxo de fundos.

Para efeito de comparagao e simplificagao, nos exemplos omitiram-se os recursos

que nao geram fluxo explicito de receita ou despesa financeira, como o numerario e o

tipos de recursos. Os recursos aplicados e captados geraram um fluxo explicito de receita e
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deposito a vista. No periodo de hiperinflapao, esses recursos sao responsaveis pela

alavancagem da industria bancaria. A participapao dos ganhos gerados pelos passives sem

encargos, principalmente deposito a vista, representam parcela significativa do item

. Contudo, essa simplificapao nao afeta a

comparapao dos metodos.

Cabe ressaltar, ainda, que foram encontrados, na literatura pesquisada, varios

questionamentos quanto aos valores que devem ser utilizados para tai avaliapao: se o saldo

final, se a media entre o saldo inicial e final, se a media em dias uteis ou corridos, se saldo

medio em valor presente. Este ultimo conceito, desenvolvido por CARVALHO 24, tern,

como pressuposto, o valor do dinheiro em termos de tempo e capitalizapao. O problema se

deve ao fato de que, durante o periodo de analise, o volume de captapao ou aplicapao

poderia sofrer inumeras alterapbes, como a baixa de operapao que venceu no periodo ou a

entrada de uma nova operapao.

Outro problema decorre das alterapoes no nivel de prepo do mercado. Contudo,

atualmente, segundo SILVA, SANTOS e OGAWA,

. A Correpao

Integral, modelo adotado, alem de ser reconhecido pelos organismos internos, recebeu

tambem o reconhecimento de organismos externos, como a ONU. Assim, o problema da

influencia da inflapao nas demonstrapoes esta sendo alvo de constantes pesquisas e a

Contabilidade tern avanpado no sentido de gerar informapoes uteis para os seus diversos

tipos de usuarios.

Dessa forma, a escolha de qual saldo melhor representar£ o volume de captapao

ou aplicapao para o periodo de analise ira depender do modelo de decisao do usuario e das

“o Brasil possui modelos altamente

Resultado Bruto da Intermediapao Financeira 23

avanpados para tratar a influencia da inflapao nas informapoes contabeis” 25

23 Ver item “ganho com passives sem encargos deduzidos das perdas com ativos n3o remunerados” nas 
demonstra^des de resultado da industria banc^ria.
24 CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit., pg 25.
25 SILVA, Cdsar Augusto Tiburcio, SANTOS, Jocineiro Oliveira dos e OGAWA, Jorge Sadayoshi. op.cit., 
1993.
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restrigoes impostas pelo sistema de informagao da empresa. Uma abordagem interessante

Para facilitar o processo de comparagao, foram desenvolvidas algumas formulas

que generalizam as metodologias adotadas pela industria bancaria na avaliagao das

agendas. A seguir, sao demonstradas as formulas utilizadas na confecgao das tabelas.

a) Taxa da carteira de aplicagoes.

A taxa da carteira de aplicagoes, metodo fluxo de fundos, foi obtida pela equagao:

Equa^So : 5-1

onde:

taxa da carteira de aplicagoes;

prego extemo da aplicagao / e

Portanto, a taxa da carteira de aplicagoes sera dada pela media ponderada das

taxas de aplicagao de recursos.

I =numero de aplicagoes da carteira analisada.

a

1 ~ participagao da aplicagao / no total da carteira;

26 Ver
GLAUTIER, M.W.E. e LTNDERDOWN, B. Accounting Theory and Practice. London, Pitman Publishing 
Limited, 1976, pg. 37-38.

para auxiliar o gestor nessa escolha e a do custo e beneficio da informagao gerada 26

a
t “
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Pode-se simplificar a equaqao 5.1, considerando que:

Z

onde:

onde:

Substituindo-se os valores acima na equatjao 5.1 e fazendo-se as simplificapoes,

resulta:

Equa^So: 5-2

a

a
volume / de recurso aplicado, no tempo t.

a 

p-=

if- 
i—\

Iz
Z=1

a
' it

at

a
V “ 

1=1

receita financeira da aplicaqao i, ao final do periodo t.

a
V “
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Reescrevendo a equapao 5.1 em funpao do tempo, tem-se:

Equa0o : 5-3

b) Taxa da carteira de captapoes.

Para a carteira de captapoes, considerando as equapoes acima com as devidas

adaptapoes e as respectivas substituipoes, tem-se:

EquapSo : 5-4

onde:

prepo externo da captapao /, no tempo t e

c 

p

I = numero de captapoes da carteira analisada.

t taxa da carteira de captapoes, no tempo t\

participapao da captapao i no total da carteira, no tempo t;

T^Yp«-tc‘<
Z = 1

tc“ =
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c) Spread da carteira de aplicagoes.I

O spread da carteira de aplicagoes para o periodo foi obtido atraves da seguinte

equagao:

Equa^So: 5-5

onde:

spread da carteira de aplicagao, no tempo t,

spread da aplicagao /, no tempo t e

Portanto, o spread da carteira de aplicagoes sera dado pela media ponderada dos

spread’s de aplicagao.

Pode-se simplificar a equagao 5.5, considerando que:

onde:

a
T* prego interne da aplicagao i, no tempo t.

I =numero de aplicagoes da carteira analisada, no tempo t.

sa<=

sa'=ipa^
Z=1

a
S =

a
S “

a
P it

a
P lt ~ participagao da aplicagao i no total da carteira, no tempo t\

a
q it

a
V “

a a
S u~t lt -
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onde:

Substituindo-se os valores acima na equapao 5.5 e fazendo-se as simplificapoes,

resulta:

Equa^ao : 5-6

it

fazendo:

tem-se:

it

onde:

— margem financeira da aplicapao /, no tempo t.

II
Z=1

a
V

a
V

S°' =

a
it -

a 
q ir

a
m “

Sa‘

am « =

a

despesa financeira interna da aplicapao /, ao final do periodo t.

I
V—i a a

j «-q a
z=l

ma
Z=1

t
z=l
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d) Spread da carteira de captapoes.

Para a carteira de captapoes, considerando as equapdes acima com as devidas

adaptapoes e as respectivas substituipoes, tem-se:

Equa^o : 5-7

onde:

participapao da captapao / no total da carteira, no tempo t,

spread da captapao z, no tempo t e

e) Tarifa interna da carteira de aplicapoes.

A tarifa interna da carteira de aplicapoes, metodo tabela de pesos, foi obtida pela

equapao:

Equa^So : 5-8

onde:

tarifa interna da carteira de aplicapoes;

I = numero de captapoes da carteira analisada, no tempo t.

c
S “ =

Sc‘ = Yp«
Z=1

c

P“-

c
S “

S z spread da carteira de captapoes, no tempo t;
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Portanto, a tarifa interna da carteira de aplicapoes sera dada pela media ponderada

das tarifas internas de aplica?ao de recursos.

Fazendo-se as substituiQoes e as simplificaQoes na equa^ao 5.8, conforme

procedimentos adotados para a equa?ao 5.1, resulta:

Equa?ao : 5-9

onde:

Reescrevendo a equa?ao 5.8 em fun?ao do tempo, tem-se:

Equa^ao : 5-10

a

1 resultado interno da apiica?ao z.

ty 
i=\

tv
Z=1

a

a
i

/ =numero de aplica^des da carteira analisada.

•a
' i =

tarifa interna da aplica?ao / e
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f) Tarifa interna da carteira de captapoes.

Para a carteira de captapdes, considerando as equaqoes acima com as devidas

adapta^oes e as respectivas substituiqoes, tem-se:

Equa^o : 5-11

Z=1

onde:

I

c
it •

,c
' it

1 tarifa interna da carteira de captaqoes, no tempo f;

/ -numero de captaqoes da carteira analisada, no tempo t.

,c
F it =

tarifa interna da captaqao /, no tempo t e
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VOLUME

VOLUME

746.5001
16.000

169.500
379.000
182.000

4.749.000I
1.410.000
3.339.000|

284.940
84.600

200.340

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprestimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais

746.500
16.000

169.500
379.000
182.000

4.749.000
1.410.000
3.339.000

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprdstimos
Titulos Descontados 
Financiamentos Rurais
CAPTAQOES
Depdsitos de PoupanQa
Depositos a Prazo
TABELA DE PESO 
[recursos———-

746.500
16.000

169.500
379.000
182.000

4.749.000
1.410.000
3.339.000

INTERNO 
5,87% 
6,50% 
6,50% 
6,50% 
3,90% 
6,00% 
6,00% 
6,00%

SPREAD 
2,71% 
6,00% 
3,53% 
3,26% 
0,50% 
1,83% 
2,24% 
1,66%

MARGEM 
FINANCEIRA 

20.210 
960 

5.983 
12.365 

902
86.940
31.600
55.340

107.150

PREQO 
EXTERNO I 

8,57% 
12,50% 
10,03% 
9,76% 
4,40% 
4,17% 
3,76% 
4,34%

RECEITA/ 
DESPESA 

64.000 
2.000 

17.000 
37.000 

8.000 
198.000 
53.000 

145.000

TARIFA 
INTERNA 

1,71% 
1,50% 
2,50% 
1.75% 
0,90% 
2,00% 
2,00% 
2,00%

PREQO 
INTERNO 

5,87% 
6,50% 
6,50% 
6,50% 
3,90% 
6,00% 
6,00% 
6,00%

RESULTADO 
INTERNO 

12.748 
240 

4.238 
6.633 
1.638 

94.980 
28.200 
66.780 

107.728

PREQO 
EXTERNO 

8,57% 
12,50% 
10,03% 
9,76% 
4,40% 
4,17% 
3,76% 
4,34%

RECEITA/
DESPESA 

43.791 
1.040

11.018
24.635 

7.098

TARIFA 
INTERNA 

1,71% 
1,50% 
2,50% 
1,75% 
0,90% 
2,00% 
2,00% 
2,00%

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprestimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais
CAPTAQOES
Depdsitos de Poupan^a
Depositos a Prazo
RESULTADO DA AGENCIA
FLUXO DE FUNDOS
IlTEM

CAPTAQOES 
Depositos de Poupan^a 
Depositos a Prazo 
RESULTADO DA AGENCIA
FLUXO DE FUNDOS vs. TABELA DE PESO
[ITEM I

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprestimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais
CAPTAQOES
Depositos de Poupan^a
Depdsitos a Prazo

Tabela : 5-2 Agenda A 
IlTEM

primeiro mfes.________.
1 VOLUME
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VOLUME

VOLUME

VOLUME

ITEM

4.160.000
63.000

2.366.000
549.000

1.182.000
341.500
141.000
200.500!

RECEITA/ 
DESPESA 

360.000 
6.800 

227.400 
54.800 
71.000
14.000
5.300 
8.700

PREQO 
EXTERNO 

8,65% 
10,79% 
9,61% 
9,98% 
6,01% 
4,10% 
3,76% 
4,34%

20.490
8.460

12.030

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprdstimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais
CAPTAQOES
Depdsitos de Poupan^a
Depdsitos a Prazo

4.160.000
63.000

2.366.000
549.000

1.182.000
341.500
141.000
200.500

INTERNO 
5,76% 
6,50% 
6,50% 
6,50% 
3,90% 
6,00% 
6,00% 
6,00%

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprdstimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais
CAPTAQOES
Depdsitos de Poupan^a
Depdsitos a Prazo
TABELA DE PESO

Frecursos

4.160.000
63.000

2.366.000
549.000

1.182.000
341.500
141.000
200.500

TARIFA 
INTERNA 

1,93% 
1,50% 
2,50% 
1,75% 
0,90% 
2,00% 
2,00% 
2,00%

PREQO 
INTERNO 

5,76% 
6,50% 
6,50% 
6,50% 
3,90% 
6,00% 
6,00% 
6,00%

RESULTADO 
INTERNO 

80.341 
945 

59.150 
9.608 

10.638 
6.830 
2.820 
4.010 

87.171

RECEITA/
DESPESA

239.668 
4.095

153.790
35.685
46.098

SPREAD 
2,89% 
4,29% 
3,11% 
3,48% 
2,11% 
1,90% 
2,24% 
1,66%

MARGEM 
FINANCEIRA 

120.332 
2.705 

73.610 
19.115 
24.902 

6.490 
3.160 
3.330 

126.822

tariff | 
INTERNA— 
---------- V93%

1,50%i 
2.50%l 
1,75%l 
0,90%] 

----------2^00%’
2,00%' 
2,00%

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprestimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais
CAPTAQOES ————

Depositos de Poupan^a
Depositos a Prazo
RESULTADO DA AGENCIA "

FLUXO DE FUNDOS
IlTEM

APLICAQOES 
Adiantamentos a Depositantes 
Emprestimos 
Titulos Descontados 
Financiamentos Rurais
CAPTAQOES
Depositos de Poupan^a 
Depdsitos a Prazo 
RESULTADO DA AGENCIA 
FLUXO DE FUNDOS vs. TABELA DE PESO

PREQO 
EXTERNO 

8,65% 
10,79% 
9,61% 
9,98% 
6,01% 
4,10% 
3,76% 
4,34%

Tabela : 5-3 Agenda B — primeiro m&s.
[ITEM ———
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As tabelas anteriores apresentam a situaqao de duas agendas que possuem

carteiras de aplicagao e captagao com volumes e prepos diferentes. Na primeira parte da

tabela, tem-se a composiqao da carteira de aplicaqoes e da carteira de captagoes de

recursos com o volume, receita ou despesa e prego para cada item. O prego para o periodo

em analise foi calculado dividindo-se a receita ou a despesa, apropriada em fungao da

fluencia de prazo, pelo seu respective ativo ou passive.

As aplicagoes e captagoes, operagoes ativas e passivas, podem ser contratadas

com base em diferentes tipos de renda e encargos. Sao operagoes com taxas prefixadas,

com taxas pos-fixadas ou flutuantes e com corregao cambial

apropriadas no periodo, em razao da fluencia de prazos das operagoes, “pro rata tempore”,

custo dos diferentes tipos de operates.

A industria bancaria tern adotado o periodo de um mes para avaliagao das

agendas, e um dos fatores que tern contribuido para a utilizagao desse periodo e o fato de

a industria bancaria ser obrigada a efetuar a apropriagao das rendas e dos custos

mensalmente, sendo facultada a apropriagao em periodos menores.

A apropriagao das rendas e dos custos dos diversos tipos de operagoes

contratados pelas agendas e efetuada pelo menos uma vez ao mes, o que permite ao

sistema de informagoes contabeis gerar mensalmente dados a respeito das carteiras das

agendas bancarias.

A diferenga nas taxas das agendas para um determinado item pode ser provocada

por diversos fatores (ver os principais, no modelo de avaliagao proposto por DOYLE,

FENWICK e SAVAGE). A agenda A apresenta, em suas aplicagoes, o item Financiamentos

Rurais, com o prego de 4,40 %, enquanto a agenda B apresenta um prego de 6,01 %.

o que permite a comparagao, em determinado periodo de tempo, da rentabilidade e do

27 Ver Circular do BACEN n° 1.273, de 29/12/87.

27 . A receita e a despesa sao
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Alem dos fatores apontados pelos autores citados, outro fator que pode explicar

essa diferenga e o fato de o item ser composto por diversas operagoes. Cada item e

formado por varios tipos de operagoes e contratos, os quais tern suas taxas diferenciadas

em fungao das caracteristicas da operagao ou da data de contratagao, devido as condigoes

do mercado no transcorrer do periodo.

O quadro seguinte da tabela foi montado com base nos conceitos adotados pelo

metodo baseado na tabela de peso. Para cada recurso, foi estipulado urn peso, na forma de

uma taxa, que representa o grau de interesse do banco pelo mesmo. A remuneragao da

agenda foi calculada de acordo com o volume dos recursos captados ou aplicados,

independentemente da receita ou despesa financeira.

A terceira parte da tabela foi desenvolvida atraves dos conceitos adotados pelo

metodo baseado no fluxo de fundos, seguindo a sistematica do metodo anterior urn prego,

baseado em uma taxa, foi estipulado para cada recurso. A taxa de transferencia para as

aplicagoes e para as captagoes geram, respectivamente, uma despesa ou uma receita

Por ultimo, e apresentado urn quadro comparative com o spread, diferenga do

prego externo e interno adotados no quadro anterior, e o prego adotado no segundo quadro

da tabela. Nesse caso, a remuneragao da agenda B para o item Deposito de Poupanga,

usando-se a tabela de peso, foi de $ 2.820; utilizando-se o fluxo de fundos, a remuneragao

passa a ser de $ 3.160. O prego adotado pela tabela de peso foi de 2,00%, enquanto o

spread resultante da adogao do fluxo de fundos foi de 2,24%, gerando uma diferenga de

prego de 0,24%.

A diferenga entre o resultado interno e a margem financeira e explicada pela

diferenga entre o peso adotado pela tabela de peso e o spread resultante da diferenga entre

o prego externo e o prego interno adotado pelo fluxo de fundos. Assim, a diferenga, no valor

financeira interna para a agenda. O resultado da agenda e apurado atraves da diferenga
J,

L50 entre receitas e despesas efetivas e entre receitas e despesas internas.
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de $ 340, e resultado do volume vezes a diferenpa entre o peso e o spread ( $ 141.000 *

0,24% = $ 338,40 28 ).

Comparand© os metodos, verifica-se que a principal semelhan^a e a utiliza^ao do

volume de recursos como base para a remuneragao da agenda. Ela e feita atraves da

ado^ao de uma taxa, sobre o volume de recursos captado ou aplicado pela agenda

avaliada, tanto com a utiliza^ao do metodo baseado na tabela de peso, quanto com a do

metodo baseado no fluxo de fundos. No modelo baseado na tabela de peso, a taxa foi

denominada tarifa interna e, no modelo baseado no fluxo de fundos, spread.

Paradoxalmente, a principal diferen?a entre os modelos esta na taxa utilizada para

avaliaQao da agenda. A tarifa interna e calculada desconsiderando os pregos extemos

apurados nas agendas, enquanto o spread e calculado a partir dos pregos extemos

praticados pela agenda.

Matematicamente, essa compara^ao pode ser efetuada utilizando-se a equa?ao

5.5 spread da carteira de aplicapoes e a equagao 5.10 — tarifa interna da carteira de

aplica?oes. A margem financeira e o resultado interno para a carteira de aplicagoes, tabelas

apresentadas anteriormente, foram obtidas aplicando-se, respectivamente, o spread e a

tarifa interna sobre o volume de recursos da carteira. Ja o spread foi calculado conforme

equapao 5.6 spread da carteira de aplica^oes (simplificagao).

28 A pequena diferen^a apurada foi devido aos arredondamentos efetuado nas tabelas.
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ANALISE DO SPREAD E DA MARGEM FINANCEIRA5.3.

Na indiistria bancaria, ao inves de produtos fisicos, os bens transacionados sao

recursos financeiros. Surgem, assim, conceitos especificos para esse tipo de produto, como

no caso do spread. O conceito de spread, adotado neste estudo, e o da diferenga de taxas;

Outro conceito amplamente utilizado em outras industrias, como margem de

contribuigao, na indiistria bancaria e substituido pelo conceito de margem financeira 30. A

margem financeira, conforme item anterior, e a diferenga entre a receita e a despesa

financeira para os recursos financeiros remunerados, captados e aplicados pelas agendas

bancarias.

Conforme foi demonstrado anteriormente, existe uma interagao entre o spread e a

margem financeira. Na mensuragao da rentabilidade dos recursos financeiros, adotando-se

o modelo baseado no fluxo de fundos, o spread para determinado recurso pode ser obtido,

tambem, dividindo-se a margem financeira pelo volume de recursos. Ou seja, alem, da

simplificagao da equagao 5.5, pode ser utilizada a equagao 5.6.

Essa interagao decorre do fato de o volume de recursos ser o mesmo, tanto na

aplicagao de recursos no mercado, quanto na captagao de recursos na administragao

central. Assim, como o recurso aplicado pela agenda e igual ao recurso repassado pela

administragao central, fica-se diante de uma simples relagao (ver equagao 5-6 e figura a

seguir).

Ver estudo de:
DORMAN, John, op.cit.
30 Ver estudo de:
CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit.

no caso da mensuragao da rentabilidade dos recursos financeiros, e a diferenga entre o

prego extemo e interno do's recursos 29
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Receita Efetiva (-) Margem FinanceiraDespesa Interna

4
(-)Prego Extemo SpreadPrego Intemo

O conceito de spread, adotado no metodo baseado no fluxo de fundos, 6 simples,

conforme foi verificado anteriormente: corresponde a diferenga entre a taxa cobrada ou

paga pelo cliente e a taxa paga ou cobrada pela administragao central. O spread ser£

relative ao periodo analisado; ou seja, se as taxas forem expressas ao mes, o spread

obtido ser£ mensal. £ a diferenga entre as taxas que possibilita a mensuragSo da

rentabilidade dos recursos financeiros e a avaliagSo das agendas bancarias.

O controle e analise do spread s£o de vital importSnda a esse tipo de industria.

Segundo PERDIGAO, “uma das mais avangadas tdcnicas de analise de lucratividade no

setor financeiro 6 a da analise do spread. Essa t6cnica se toma particularmente importante

quando se deseja analisar a sensibilidade do lucre, isto quando se pretende identificar e

medir os diversos fatores de causa e efeito, que influendam a lucratividade das

A analise do spread no processo de mensuragSo da rentabilidade dos recursos

financeiros permite uma avaliagSo do resultado em determinado periodo. O impacto da

PERDIGAO, Luis Antdnio. op.cit., pg. 51.

Recurso Repassado 
pela Adm. Central

*

empresas”3‘l

Figura : 5-6 Intera^So margem financeira e spread na aplica^2o de recursos.

Recurso Aplicado | _ 
pela AgSncia

4*
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estrutura da carteira e dos prepos externos e internos de cada recurso sao separados e

analisados.

O spread de um determinado item da carteira pode variar devido aos fatores

ligados ao mercado servido e a habilidade gerencial do gestor da agencia bancaria. Cada

unidade pode apresentar um prepo extemo para o mesmo tipo de recurso financeiro. Nessa

situapao, pelo modelo baseado no fluxo de fundos, alem dos efeito da estrutura das

carteiras, tem-se ainda os efeitos dos prepos externos dos recursos na mensurapao da

rentabilidade das carteiras.

A utilizapao do spread permite que esses fatores sejam incorporados na avaliapao

da agencia bancaria. Segundo o estudo de PERDIGAO, “um spread mais elevado para

determinada empresa, em relapao as demais empress do setor, pode significar um maior

poder de mercado de oferta ou demands de recursos, ou msior cspscidsde de obter

O sistems de juros internos do modelo bssesdo no metodo do fluxo de fundos, so

fixsr um mesmo prepo interno psrs avaliapao dss diversss agencias, incorpors o impscto

das variapoes no resultado da unidade bancaria. Por exemplo, na tabela 5-1 e 5-2, foi

estipulado um prepo interno de 6,50% para o item Emprestimos, cujo prepo externo, para a

agencia A, foi de 10,03%, enquanto que, para a agencia B, foi de 9,61%; essa diferenpa de

prepos e refletida na avaliapao da agencia via spread e margem financeira.

Para uma melhor compreensao de como verificar o impacto da mudanpa de prepos

e da estrutura dos recursos, faz-se agora uso de uma outra tabela. No caso, ira se adotar

apenas para a agencia A e somente para os recursos aplicados como forma de diminuir a

quantidade de calculos e equapdes. Contudo, eles podem ser adotados, com as devidas

substituipoes, para a agencia B e para os recursos captados.

32 PERDIGAO, Luis Antdnio. op.cit., pg. 52.

melhores oportunidades de aplicapao e captapao de recursos” 32
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Tabela: 5-4 Agenda A — segundo mes.

ITEM VOLUME

VOLUME

A tabela 5-4 agenda A — segundo mes, mostra a carteira de aplicagdes no

periodo imediatamente seguinte ao da tabela 5-1. Verifica-se uma variagao — aumento —

na receita financeira de $ 5.900 e uma variagao — diminuigao — da despesa financeira de

$ 1.170 no total da carteira de aplicagdes da agenda. Evidentemente que a variagao dos

pregos e dos volumes podem ter comportamentos correladonados ou n3o, ou seja, suas

variagoes podem ou nSo seguir a mesma diregao — “caminhar* juntas (ver figures 5.7 e

5.8).

DESPESA 
FINANCEIRA

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprestimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais

APLICAQOES
Adiantamentos a Depositantes
Emprestimos
Titulos Descontados
Financiamentos Rurais
FLUXO DE FUNDOS 
[itemp————

798.600
17.600

203.500
341.000
236.500

798.600
17.600

203.500
341.000
236.500

RECEITA 
FINANCEIRA

PREQO 
INTERNO

69.900
2.100

16.800
41.000
10.000

5,63%
6,40%
6,40%
6,40%
3,80%

PREQO 
EXTERNO

8,75% 
11,93% 
8,26% 

12,02% 
4,23%

44.961
1.126 

13.024 
21.824

8.987

MARGEM 
FINANCEIRA

24.939
974

3.776
19.176
1.013
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Figura : 5-7 Aumento simultaneo da taxa e volume.

variagao da

0
volume

Fonte: MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 3. ed. Sao Paulo, Atlas, 1987.

pg. 277. Adaptagao.

Figura : 5-8 Aumento do volume e diminuifio da taxa.

BF

4*

o
volume

Fonte: MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 3. ed. SSo Paulo, Atlas, 1987.

pg. 277. AdaptagSo.
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A variapao no spread pode ser decomposto em seus principals componentes. Alem

dessa decomposi^ao, os efeitos de cada componente podem ser decompostos para cada

varia?ao do spread da carteira. O efeito de cada componente e igual ao somatorio do efeito

apurado para cada item da carteira.

O spread da agenda A teve uma varia?ao discreta de 0,42% e uma varia?ao

percentual de 15,35%, enquanto a margem financeira teve uma variapao discreta de $

4.729, que equivale a uma variaQao percentual de 23,40%. A analise do spread ira

determinar qual foi o impacto das diversas variances de volume e pre?os na varia^ao do

spread da carteira.

Matematicamente, a analise da varia^ao do spread para a carteira de aplica?6es,

entre dois periodos consecutivos, compoe-se das seguintes equates 33 .

item da carteira. Dessa forma, tem-se conduces de identificar o impacto de cada item na

33 No presente item, estao sendo adaptadas e ampliadas algumas equates utilizadas por PERDIGAO em seu 
estudo sobre o Conglomerado Financeiro Nacional.
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Calculando-se a variapao (discreta) do spread da carteira de aplicapdes, entre dois

periodos consecutivos, atraves da equapao 5-5, resulta:

Equa<?3o : 5-12

b  ca 

f d  e 
obs.:

as variapoes em termos de taxas de crescimento, obtem-se:

Equa?3o : 5-13

a

II

Z=1M

onde: — indica taxa de crescimento.

ipp 
i=l

S'-

/
a a a 6
1 it-p it-i—£ Ar •>' p 

j=i

a 
■pu-\

a a 
±J±P iff U-\
1=1

a a 
r ie^.p U

Z=1

a a
f it*p it — \

>=£pp ‘-t >-'+T^t >■ p
_________ z=l_________________ M 

 I a I I.

a *tu-x

Dividindo-se ambos os membros da equapao 5-12 por $

Z=1

, * a

Z=1

-^p^ptt- 
i=\

S‘~

a
t - 1 e expressando

y-A^ tt-kp^
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A taxa de variapao do spread da carteira de recursos pode, pela equapao acima,

ser decomposta em seis parcelas (de a a /), que representam os efeitos das variances:

a) na composigao da carteira para as aplicapoes;

b) nas taxas dos itens da carteira para as aplicapoes;

c) mista, nas taxas e composipao para as aplicapoes;

d) na composigao da carteira para os repasses;

e) nas taxas dos itens da carteira para os repasses e

f) mista, nas taxas e composipao para os repasses.

A equapao permite obter uma visao dos efeitos das variances para cada item da

carteira de recursos, bastando, para isso, expandir os somatdrios da equapao. A analise

pode ser efetuada utilizando a variapao (discreta), equapao 5-12, ou a variapao em termo de

taxa de crescimento, equapao 5-13. Quanto ao comportamento da variapao conjunta ou

mista, ela e consequencia da interapao entre variapao da taxa e variapao do volume 34 .

O efeito llquido do processo de aplicapao, na variapao do spread, e dado pela

soma das primeiras tres parcelas (itens a, b, e c) da equapao 5-12 e 5-13, enquanto que a

soma das demais parcelas (itens d, e, e f) represents o efeito liquido do processo de

repasse dos recursos.

Com base nos dados da agenda A, apresentados no item anterior, e com a

finalidade de efetuar uma melhor analise da variapao no spread da agenda, sao

apresentadas as tabelas a seguir, decompondo-se a analise da variapao em seus

componentes, conforme equapao 5-13.

Para uma interessante discussSo a respeito da variafSo mista, ver obra de MARTINS, Eliseu. op.cit., cap. 25.
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Tabela: 5-5 Decomposi^fto da varia$2o (percentual) do spread.

VAR IAQ AO DEVIDA AS VARIANCES EFEITO LlQUIDONA(O) (OS)

TOTAL composite

(G-H)

15,35%

Para uma analise da variagao na margem financeira, pode-se utilizar a equate

5.12 com uma pequena adaptagao. Ao inves da participate de cada item no total da

carteira, utiliza-se o volume de cada item. Assim, para a agenda analisada tem-se a

seguinte tabela:

Tabela : 5-6 Decomposi^So da variaf 2o (discreta) da margem financeira.

DEVIDA AS VARIAQOES NA(O) (OS)

compos i?ao

(G-H)

4.729

A variagdo da margem financeira da agenda A, no valor de $ 4.729, foi devido

diversas variagdes no volume dos itens da carteira e em suas taxas extemas e intemas. A

primeira segregagSo que pode ser feita 6 quanto ao efeito da aplicato de recursos no

VAR IAQ AO

TOTAL

TOTAL
--------------I-------------------- --------
Adiant. a Depositantes
EmprGstimos
Tftulos Descontados
Financiamentos
Rurais

composes© 

aplica<?des 
(A)

composite 

aplica^des 
(A)

pre^os 
externos 

(B)

preQos 
externos 

(8)

mista 
(C)

mista 
(C)

repasses 
(0)

repasses
(D)

pre^os 
internes

(E)

pre<?os 
internos

(E)

mista

(F)

mista 
(F)

-10,04%
0,28%

10,28% 
-29,10% 

8,50%

1.970
104

2.210
-2.470
2.126

TOTAL
Adiant. a Depositantes
EmprSstimos
Tltulos Descontados
Financiamentos Rurais

2.296
200

3.410
-3.710
2.396

-1.563
^9 

-603 
-859 

-91

-5,03%
0,15%
6,67% 

-19,38%
7,54%

-3,69% 
-0,08% 
-0,84% 
-1,88%
-0,90%

-747
~d6 

-170 
-379 
-182

0,00%
0,00% 

-0,10%
0,30% 

-0,19%

DAS VARIAQOES 
aplica0es 

(G)=(A+B+
C)
6,63%

-0,18%
-6,41%
6,56%
6,67%

25,57%
-0,45%

-14,88% 
42,40% 
-1,51%

-52 
~-2 

-34 
38 

-55

repasses
(H)=(D+E

+F)
1.171

86
2.007

-2.811
1.889

-8,90%
-0,01%
-1,82%
-6,74%
-0,32%

repasses
(H)=(D+E 

*F) 
-8,72%
0,06%
5,72%

-20,95%
6,45%

5.167 
^9? 

-3.007 
8.569 
-304

EFEITO LfQUIDO 

DAS VARIAQOES 
aplica0es 
(G)=(A+B 

+C) 
5.900 

Too 
-200 

4.000 
2.000
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mercado externo e quanto ao efeito do repasse de recursos a administrapao central. A

variapao de $ 5.900, devido a aplicapao, teve uma participapao expressiva do item Titulos

Descontados, que apresentou um efeito total na variapao da receita da carteira de $ 4.000,

sendo que o componente responsavel por essa expressiva participapao foi a variapao na

taxa.

Outro fato interessante foi a participapao do item Financiamentos Rurais. Nao

obstante o aumento em seu volume, o efeito total na variapao da receita foi de apenas $

2.000, devido a sua taxa ser a menor da carteira; quanto a variapao de $ 1.171, referente ao

efeito liquido dos repasses, segue o mesmo raciocinio adotado anteriormente.

A variapao total da margem financeira pode, conforme tabela anterior, serexplicada

pela diferenpa entre a variapao na receita financeira externa, decorrente da aplicapao no

mercado, e a variapao da despesa financeira, decorrente do repasse a administrapao

central. Por sua vez, essas parcelas sao decompostas em outras tres parcelas, conforme

equapao 5.12 e 5.13, que permite verificar a formapao da variapao total da margem

financeira.

A analise do spread e um instrumento para auxiliar o gestor na verificapao do

impacto das diversas variapoes no resultado da agenda. Duas agendas, com o mesmo

volume de fundos, podem apresentar margens financeiras diferentes, dependendo das

mercado, das taxas adotadas pela administrapao central e da

participapao de cada item na composipao da carteira. Essa analise fornece qual foi o

impacto das diversas variapoes na variapao total do spread e da margem financeira da

agenda. Verifica, tambem, se as alterapoes nos parSmetros utilizados para valorar os

recursos teve ou nao um efeito apreciavel no resultado da agenda, ou seja, se ha diferenpa

significative entre os parametros adotados em determinado periodo.

O principal aspecto da analise do spread e a decomposipao da variapao total da

carteira pelos seus v^rios itens, atravds da expansao da equapao 5.12 e 5.13. Essas

taxas praticadas no
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equapdes fornecem uma visao da participaqao de cada item na variaqao da carteira —

spread ou margem financeira. E uma maneira de se mensurar os diversos efeitos na

variaqao total da carteira. Conforme foi exposto anteriormente, os efeitos foram agrupados

em: a) efeito da composiqao da carteira, b) efeito das taxas e c) efeito misto da composiqao

e das taxas.
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CAPITULO 6

SISTEMA DE JUROS INTERNOS6.

No capitulo anterior, foram abordados os principals aspectos da mensurapao da

mecanismos, os metodos e a analise do spread e da margem financeira constituiram os

temas centrais do capitulo. Foi uma forma de se abordar os diversos problemas envolvidos

na mensurapao do resultado das agendas bancarias.

A industria bancaria tem utilizado, na mensurapao do resultado de suas agendas,

um sistema denominado pela literatura especializada de sistema de juros intemos. O

aspecto fundamental desse sistema e o da escolha da taxa de juros ou taxa de

remunerapao que devera ser empregada na avaliapao das agendas bancarias (ver obras,

citadas no capitulo anterior, de AMARAL, BARBOSA, KANITZ e KAPLAN).

Portanto, e necessario entender quais sao os fatores que afetam a escolha, o que

significam e quais sao as limitapoes impostas por essa escolha, para compreender os

diversos criterios que podem ser adotados pelos bancos para mensurar a rentabilidade dos

recursos financeiros captados e aplicados pelas agendas bancarias em sua avaliapao.

Esses serao os temas centrais deste capitulo.

Os temas aqui discutidos serao abordados tendo, como parametro, um dos

metodos apresentados no capitulo anterior — o baseado no fluxo de fundos. Conforme foi

visto, o metodo baseado na tabela de peso foi adotado em apenas um estudo, o realizado

por SILVA. Atualmente, as pesquisas tem empregado outro metodo no processo de

avaliapao das agendas bancarias.

rentabilidade dos recursos financeiros na avaliapao das agendas bancarias. Os
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TAXA DE REMUNERAQAO6.1.

6.1.1. influ£ncias da regulamentaqAo e da vinculaqAo

DE RECURSOS.

anteriores). O sistema de juros internos deve apurar qual o retomo que esses recursos

estao gerando para o banco como um todo. 0 prego de transferencia e a tecnica utilizada

para o apregamento dos recursos e avaliagao das agendas bancarias.

A regulamentagao da industria e as suposigoes que envolvem o mecanismo de

identificagao dos fluxos de recursos sao os principals fatores que afetam a determinagao do

retomo dos recursos financeiros captados e aplicados, tanto a nivel de banco quanto de

agenda bancaria.

No item 5.1.5 — Comparagao entre tabela de peso e fluxo de fundos — foi

mencionado que

rastreamento de todos

consequente apropriagao contabil das receitas e despesas financeiras internas. A margem

financeira obtida pela confrontagao das receitas e despesas financeiras externas e internas

deve refletir o retorno obtido pelo banco com os recursos transacionados pelas agendas

bancarias.

O reconhecimento dos impactos da regulamentagao e dos criterios de vinculagao

dos recursos sao problemas inter-relacionados entre si. A solugao de um esta vinculada a

solugao do outro. A regulamentagao e as vinculagoes de recursos sao aspectos inerentes a

industria bancaria e ao tipo de produto "comercializado”. Enquanto o prego de transferencia

e um problema comum entre as empresas divisionalizadas, os problemas de mensuragao

Na avaliagao das agendas bancarias pelo metodo fluxo de fundos, os recursos

o ponto fundamental do metodo baseado no fluxo de fundos era o

os recursos captados e aplicados pelas agendas, com a

financeiros captados e aplicados sao comprados e vendidos internamente (ver discussoes
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dos impactos da regulamentapao e os problemas de vinculagao dos recursos sao

especificos dessa industria.

Devido a sua importancia para o sistema financeiro, a regulamentagao da industria

bancaria e um tema amplamente discutido pelos pesquisadores. Ela e uma das mais

regulamentadas do mundo. Conforme ALMEIDA, "a industria bancaria opera sob forte

agao.

Existem varies tipos de regulamentagao do Sistema Bancario Nacional 2 , desde os

niveis de emprestimos ate a legislagao que estabelece os criterios que serao adotados

pelas instituipoes bancarias na divulgagao de suas demonstragoes financeiras. 0 grau de

regulamentapao do sistema pode ser constatado pela quantidade de resolugoes, instrugoes

No Capitulo 4, ja foi analisado um aspecto da regulamentagao da industria

bancaria, o da padronizapao do Plano de Contas. Os registros contabeis devem ser

efetuados de acordo com o piano de contas unificados — COSIF — e com os dispositivos

legais emitidos pelas autoridades monetarias. A mais importante e o BACEN.

A principal regulamentagao da industria bancaria que afeta a mensuragao da

rentabilidade dos recursos financeiros e a referente ao recolhimento compulsorio e encaixes

obrigatorios. O banco deve efetua-los de acordo com as normas e instrugoes emitidas pelas
i

autoridades monetarias e que dispoem sobre a sistematica de recolhimento e encaixe.

e circulares emitidas pelos orgaos reguladores 3.

ALMEIDA, Sergio Roberto Porto de., Estudos do Futuro do Ambiente Empresarial: Cenarios para o Sistema 
Financeiro Brasileiro no ano 2000. Tese de Doutorado. Faculdade de Economia, Administrate) e Contabilidade 
da Universidade de SSo Paulo, 1992, pg. 66.
2 0 termo regulamentagao engloba todo e qualquer tipo de intervengSo govemamental sobre o funcionamento 
das instituigdes financeiras. Ver MEIRELLES, Antfinio Chagas. Economics de Escala e a Estrutura do Sistema 
Financeiro: O Caso Brasileiro. Guanabara, Sindicato dos bancos do Estado da Guanabara, 1974, pg. 16.
3 Ver
YOSH1NO, Joe Akira. (Relator) Sistema Financeiro Nacional: Diagnostico e Sugestdes para Reforma, S2o 
Paulo, FIPE-USP, 1991, pg. 215.
ALMEIDA, Sdrgio Roberto Porto de., op.cit., pg. 72.

intervenpao das autoridades monetarias” 1 , o que provoca uma redugao no seu campo de
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Os recolhimentos compulsorios e encaixes obrigatorios atuam como instrumento de

politica monetaria, visando tanto

seletividade das aplicapoes, isolada ou conjuntamente 4.

A politica monetaria,

obrigatorios, tem se alterado constantemente. Sao mudangas sistematicas de calculo, de

ajustamento dos recolhimentos, de base de calculo e de taxa de recolhimento com efeitos

dos mais variados na industria bancaria.

O percentual de recolhimento ou coeficiente de encaixe tem impacto direto na

impact© atraves do processo de expansao multipla do dinheiro. 0 coeficiente instituido pelas

autoridades monetarias pode provocar impactos diferentes na capacidade de concessao de

credito dos bancos. Ou seja, o impacto da politica de esterilizagao dos recursos difere de

banco para banco.

Os bancos sao obrigados a recolher ao BACEN uma parcela ou o total de

determinados recursos. A obrigatoriedade do recolhimento incide tanto sobre as operagoes

ativas quanto passivas, realizadas pelo bancos. As principals operates sao:

a) Recursos a Vista;

b) Depositos Judiciais;

c) Depositos a Prazo, e

d) Operapoes de Adiantamento, Emprestimos, Financiamento e Credito.

nao. Isto e, no caso de recolhimento na forma de especie, o BACEN pode ou nao remunerar

atraves da vinculapao de titulos, como LTN, NTN, LFT e BBC. Em outros casos, sao
I

estipulados percentuais minimos a serem cumpridos em especie e em titulos. A lista dos

b

I •

Os recolhimentos compulsorios e encaixes obrigatorios podem ser remunerados ou

capacidade de concessao de credito da industria bancaria. WACHTEL 5 descreveu esse

ao controle do multiplicador da base monetaria como a

4 Ver Lei n° 4.595/64.
5 WACHTEL, Howard M. op.cit., pg. 97.

o banco. Em alguns casos, e permitido que a exigibilidade de recolhimento seja cumprida

em relagao ao recolhimento compulsorio e encaixes
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recursos — operagoes ativas e passivas — e suas respectivas sistematicas de recolhimento

compulsorio e encaixes obrigatorios podem ser encontradas no MNI do BACEN — Titulo:

Recolhimentos e Encaixes.

Outra regulamentagao do sistema que afeta a mensuragao da rentabilidade dos

referente ao direcionamento de recursos. As autoridades

monetarias obrigam

menos favorecidos ou que sejam prioritarios, como o rural e o habitacional.

Os recursos captados em forma de depositos de poupanga e um exemplo dos que

devem ser direcionados. O total captado tem uma parcela minima que deve ser direcionada:

a) as aplicagoes em financiamentos habitacionais;

b) um percentual fixo em encaixe obrigatorio no BACEN e

c) os recursos remanescentes em disponibilidades financeiras e operates de

faixa livre (ver, novamente, sistematica detalhada no MNI do BACEN).

Ao captar esse tipo de recurso no mercado, o banco ja sabe para onde devera

direciona-lo. As autoridades monetarias estabelecem antecipadamente as regras para a

politica de intermediagao do banco. Sao regras de troca: a cada recurso captado, o banco

sera obrigado a efetuar aplicagoes determinadas pelas autoridades monetarias.

Assim, se uma agenda captar recursos na forma de depositos de poupanga o

banco sera obrigado a direcionar recursos, aplicagoes, de acordo com a sistematica

adotada pelo BACEN. O direcionamento devera ser efetuado pelo banco como um todo, ou

seja, uma agencia poder£ captar e o direcionamento ou a aplicagao podera ser efetuada em

outra agencia, isto e, uma unidade estara captando e outra, cumprindo a exigencia do

BACEN.

O direcionamento de recursos afeta o prego externo dos recursos financeiros.

Conforme tabelas anteriores, o item de Financiamentos Rurais apresentou um prego

proximo do praticado nos itens de captagao. Nesse caso, as autoridades monetarias limitam

1

i.
Ii

IjJ
in

a industria bancaria a direcionar recursos para setores econdmicos

recursos financeiros e a
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a remunerapiao que os bancos podem cobrar por esse tipo de recursos, alem de direcionar

captapoes de recursos que nao tern remunerapao— Recursos a Vista.

Alem dessas regulamentapoes referentes ao direcionamento de recursos, os

seguir outras normas que limitam o nivel de concentrapao em

determinados tipos de ativos. O Ativo Permanente e um deles. 0 indice de imobilizapao dos

bancos e calculado em funpao de seus niveis de capitalizapao— Patrimonio Liquido.

A industria bancaria, internamente, sofre restripoes e limitapdes operacionais que

afetam significativamente

autoridades monetarias sao aplicadas, geralmente, no banco como um todo, isto e, a

regulamentagao deve ser aplicada para o conjunto e nao separadamente para as diversas

unidades, como por exemplo: agendas, PAB's, diretorias, departamentos e regionais.

O segundo fator apresenta, como aspecto principal, o problema de vinculapao de

recursos. O sistema de juros internes do modelo baseado no fluxo de fundos tern que

identificar os diversos fluxos de recursos, para mensurar o retorno obtido pelo banco na

captapao e aplicapao dos recursos financeiros a nivel das agendas bancarias.

O processo de intermediapao financeira do banco tern o seu resultado global

apurado por meio do confronto das receitas e das despesas financeiras totais. Isto e

possivel de se verificar nas demonstrapoes financeiras adotadas por essa industria.

Contudo, quando o enfoque e dado para as agendas, surge o problema de vinculapao dos

diversos tipos de recursos — captapao e aplicapao — e, consequentemente, do confronto

das receitas e despesas financeiras para os diversos fluxos de recursos 6.

Quando sao avaliadas partes do processo de intermediapao, nao se tern condipoes

de identificar precisamente onde cada recurso foi aplicado. Essa identificapao pode ser

comparada a do fluxo de agua para uma torneira, num reservatdrio compost© de varias

e
6 Para maiores detalhes ver: 
CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit. 
MUCCILLO NETTO, Joao. op. cit.

bancos sao obrigados a

o seu resultado. As restripoes e limitapoes impostas pelas
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torneiras e ralos abertos simultaneamente. Nao se tern condiqoes de identificar em qual ralo

ou ralos a agua de determinada torneira esteja escoando.

A regulamentagao permite que alguns fluxos de recursos, no todo ou em parte,

sejam facilmente identificados atraves da sistematica de recolhimento compulsorio e

encaixes obrigatdrios

autoridades monetarias. Sao exemplos os recursos captados na forma de Depositos a

Prazo, Deposito de Poupanga e Obrigagoes por Repasses.

Existem varias formas de se vincular os recursos financeiros captados e aplicados

pelos bancos. Pode-se adotar o criterio de maturapao, o do indexador ou o da moeda entre

outros, para vincular os diversos tipos de recursos transacionados pelo banco. Estar-se-ia,

dessa forma, segundo a literatura, “carimbando o dinheiro”. O carimbo teria de identificar a

origem e o destine de cada recurso dentro do sistema (ver figure 5-2 — Mecanismo basico

de intermediagao financeira).

A metodologia da Margem Financeira por Fluxos de Recursos e Aplicapoes,

utilizada no “Demonstrative do Fluxo de Recursos e Aplicaqoes e da Margem Financeira em

Moeda Constante, no Conceito de Taxa de oportunidade” 7, apresentado no capitulo

anterior, e um excelente exemplo de modelo de vinculapao de recursos que urn banco pode

apresentar. O criterio adotado por essa metodologia foi o do indexador dos recursos. Esse

criterio tern sido, normalmente, citado pela literatura.

seja, vinculando-se os recursos de acordo com o seu indexador. Ao vincular os recursos

captados aos recursos aplicados ou vice-versa, pode-se apurar a margem financeira total I

para os diversos fluxos ou associates de recursos.

Outro exemplo de metodologia encontrada na literatura foi a adotada por

BARBOSA em sua Matriz de Fontes, Usos e Rentabilidade. Para esse autor, a finalidade da

y 
i

A margem financeira dos recursos foi calculada de acordo com essa suposi?ao, ou

e do processo de direcionamento de recursos instituidos pelas

7 Ver Fluxo Bdsico de Recursos e Aplica^Oes em CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit.
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funcionamento do banco e, de outro, as aplicapoes efetuadas com aqueles recursos” 8 .

Segundo BARBOSA, as associates na Matriz de Fontes, Usos e Rentabilidade

foram feitas procurando-se “associar recursos e aplicapoes, considerando:

a) com relapao aos recursos, o grau de permanencia desses valores no patrimonio

do banco, a partir dos mais “volateis”;

b) quanto as aplicapoes, o seu respective grau de liquidez, a comepar das menos

liquidas" 9 .

Cabe ressaltar que, na vinculapao dos recursos, alguns deles tiveram sua

vinculapao feita de acordo com os limites operacionais instituidos pelas autoridades

direcionados aos do Ativo Permanente. Esse direcionamento, uma constante na literatura

pesquisada, foi uma solupao dada pela tradipao, em funpao do indice de imobilizapao.

Segundo CARVALHO, a utilizapao dos metodos de vinculapao “faz com que a

margem financeira seja determinada, porem, sem conseguir informar qual a contribuipao de

cada uma das funpoes de intermediapoes de um banco, a funpao de captapao e a funpao de

. Ou seja, para a mensurapao da rentabilidade dos recursos e preciso, alem

de se identificar os diversos fluxos de recursos, determinar o quanto da margem financeira

Como se verifica, atraves das metodologias de vinculapao dos recursos, pode-se

determinar a margem financeira obtida pelos diversos tipos de fluxos criados. A margem

financeira total da instituipao nao ira se alterar; contudo, dependendo da metodologia

adotada, haveria diferentes margens financeiras para as diferentes vinculapoes obtidas. As

sera destinada a captapao e a aplicapao de recursos.

aplicapao” 10

8 BARBOSA, Walter da Silva, op.cit., pg. 106.
9 BARBOSA, Walter da Silva, op.cit., pg. 106.
Obs. Em relapSo as aplicapoes, cabe ressaltar que o autor considerou em seus exemplos o relacionamente “a 
partir das mais liquidas”. Dessa forma, onde se 16 menos, leia-se mais.
*0 CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit. pg. 48.

matriz era “associar, de um lado, os diversos tipos de recursos necessaries ao

monetarias. Os recursos do Patrimonio Liquido dos bancos foram integralmente
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diversas combinapoes de recursos que um banco podera apresentar sao proporcionais aos

diferentes tipos de captapoes e aplicapoes e aos diferentes criterios adotados.

No modelo adotado pelo Banco Metropolitano (ver estudo de AMARAL), verificou-

se que, no calculo da receita de juros sobre fundos emprestados, agenda A, uma parte dos

recursos nao foi remunerada e uma parcela dos Depositos a Prazo obteve uma

remunerapao diferenciada, por meio de um Fundo Especial. Houve uma esterilizapao no

total de recursos e a utilizapao de taxas diferenciadas no processo de avaliapao da agenda.

A mensurapao da rentabilidade de determinados produtos foi efetuada de acordo

com o rendimento obtido nos fundos criados pelo Depto. de Investimento. 0 fundo especial

Metropolitano, foi o mecanismo adotado para se calcular a rentabilidade dos diversos tipos

de produtos captados e aplicados pelas agendas bancarias. No caso especifico desse

banco, o calculo foi efetuado apenas para o excesso ou para a falta de fundos das

agendas.

Os fundos de investimentos criados pelo Depto. de Investimento sao geralmente

chamados pela literatura de “cesta de ativos financeiros", um conjunto de diferentes tipos de

recursos reunidos de acordo com as condipoes preestabelecidas e as necessidades

informativas do usuario.

No modelo citado anteriormente, os excesses de fundos ou os tornados por

emprestimos tinham direito a uma receita ou pagavam um valor de juros, conforme o caso,

calculado de acordo com a rentabilidade de determinada cesta de ativos financeiros.

Para BARBOSA, em funpao da relativa dificuldade em se determinar um grau de

se fosse um fundo “comum" de recursos, indistintamente aproveitado, independentemente

de sua origem, nos propositos de investimento da empresa" 11. Ou seja, adota-se o

associapao entre os recursos, “cis vezes se prefere considerar a totalidade do passivo como

e o fundo normal de investimento, criado pelo Depto. de Investimento do Banco

11 BARBOSA, Walter da Silva, op.cit., pg. 108.
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conceito de fundo comum de recursos ou cestas de ativos ou passives financeiros como

uma forma de simplificagao.

No caso do modelo desenvolvido pelo Banco Metropolitano, ao inves de se

identificar o custo ou a receita especifica para cada modalidade de recursos, adotou-se o

mecanismo de fundos de investimentos. A adogao desse mecanismo simplificou o processo

de identificagao, citado por SILVA como fator inibidor para a adogao desse metodo.

Segundo SILVA, a incorporagao desses aspectos — regulamentagao e vinculagao

de recursos — na avaliagao das agendas bancarias foi o principal motivo apontado para a

nao adogao do metodo baseado no fluxo de fundos. Para esse autor:

Obviamente que as operagoes “comercializadas” nas agendas podem gerar

receitas ou despesas efetivas, conforme verificou-se anteriormente. Assim, o sistema

devera identificar um custo ou uma receita para cada modalidade de recursos financeiros.

Essa e a principal caracteristica do metodo baseado no fluxo de fundos.

Para se imputar os custos ou receitas especificos de cada recurso transacionado

pelas agendas, o sistema de juros internos tem que identificar os impactos das restrigoes e

limitagoes impostas pelas autoridades monetarias as captagoes e aplicagoes de recursos do

banco, alem de identificar os varios fluxos de recursos financeiros. A vinculagao de “funding”

aplicados pela rede de agendas.

Conforme foi verificado, a regulamentagao e a vinculagao de recursos afetam a

mensuragao da rentabilidade dos recursos financeiros. 0 resultado do banco e afetado pela

regulamentagao bancaria que tem como base, normalmente, o montante de recursos

e fundamental para o processo de apregamento interno dos recursos financeiros captados e

“ ... ao se imputar as agendas as receitas efetivas geradas pelas 
operagoes e servigos que comercializam, seria necessario identificar com 
precisao o custo total dos recursos financeiros aplicados em cada modalidade, 
imputando-se tambem as filiais, em contrapartida, os custos especificos de tais 
recursos, complicando-se sobremaneira o sistema. ja que seria necessario 
identificar-se, a nivel de agenda, os diversos fluxos financeiros”12 .
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captados ou aplicados globalmente pelo banco, enquanto as suposigdes que envolvem a

vinculagao de recursos afetam a mensuragao da rentabilidade dos recursos financeiros.

Assim sendo, para se mensurar a rentabilidade dos recursos captados e aplicados

sistema de juros internos devera desenvolver modelos para

reconhecer os impactos da regulamentagao e para vincular e mensurar a rentabilidade dos

diversos fluxos de recursos financeiros.

O aspecto fundamental desse sistema, ao contrario do que se pode encontrar

atualmente na literatura, nao e o do prego de transferencia, mas sim o da validade dos

modelos adotados para mensurar o efeito da regulamentagao e das vinculagoes dos

recursos financeiros. Embora isto nao signifique que os modelos sejam a solugao dos

problemas de mensuragao do resultado das agendas bancarias, representam, no minimo,

redugao consideravel dos problemas inerentes ao sistema de juros internos na industria

bancaria.

Cada banco podera utilizar-se de diferentes modelos para avaliagao de sua rede de

agendas bancarias. Conforme ficou demonstrado, a industria bancaria tern, a sua

disposigao, diversos modelos e criterios para mensurar a rentabilidade de suas agendas, e

modelos e criterios.

Contudo, cabe ressaltar que o nivel de sofisticagao ou grau de complexidade que

sera adotado nos modelos podera ter, como fator limitative, os recursos tecnologicos e

humanos da organizagao (ver discussao, no Capltulo 4, a respeito da implementagao da

demonstragao de resultado divisional).

Os dois problemas apresentados — regulamentagao e vinculagao de recursos —

formam, na verdade, um problema so, tais as formas de solugdes propostas. Entre ambos,

e facil observar que se esta diante de um problema de politica interna em relagao ao

sistema de informagao. O nivel de detalhamento do modelo utilizado para reconhecimento

dos impactos da regulamentagao e as hipoteses adotadas para vinculagao dos recursos

pelas agencias bancarias, o

o Sistema de Informagao Contabil, com sua metodologia, podera adotar os diversos
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financeiros podem variar sensivelmente entre os bancos. Nao existem leis universais ou

modelo ideal (ver discussao semelhante, a respeito da implementaQao da demonstra^ao do

resultado divisional).

6.1.2. CRITtzRIOS

A mensuragao da rentabilidade envolve a escolha de um preqo entre os diferentes

aplicados pelas agendas bancarias. Ela e realizada atraves da utilizagao do prepo de

transferencia pela administragao central. O preqo influencia tanto o resultado da unidade

que fornece os recursos, quanto o resultado da que os recebe, e, muitas vezes, sera

acompanhado de um premio ou uma puniqao, em funqao das diretrizes e necessidades do

banco.

O prego,

normalmente e sinonimo de taxa. Segundo MAYER, “a taxa de juros e o prego do dinheiro,

fixado minuto a minuto em um mercado multiforme com ampla variedade de participantes”

a de captagao de recursos praticada pelo banco, ou seja, uma taxa

referencial de transferencia de recursos entre as agendas e a administrate central14.

*

de aplicagao e

13 MAYER, Martin, op.cit., pg. 237.
14 KANITZ, Stephen Charles, op.cit., pg. 26

tipos que podem ser adotados para vaioraqao dos recursos financeiros captados e

os recursos financeiros pela industria bancaria,adotado para

13 . O prego de transferencia resulta, basicamente, de uma taxa intermediaria entre a taxa'
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Figura : 6-1 Separate do spread global entre aplicaf io e capta^io.

SPREAD GLOBAL

Taxa de Aplica^ao

Taxa Referencial de Transferencia

Taxa de Captagao___

Varios criterios podem ser utilizados como taxa referenda! de transferencia na

avaliagao da rentabilidade dos recursos financeiros. A divisSo do spread global, diferenga

entre a taxa de aplicagao e a taxa de captagSo, e o ponto fundamental do m&todo baseado

no fluxo de recursos.

A diferenga entre a taxa referencial de transferenda e a taxa de captagdo ou de

aplicagSo 6 denominada de spread de captagSo ou spread de aplicagdo, conforme o caso.

Esse mecanismo tern, como objetivo principal, propordonar uma medida para mensuragSo

do resultado da agdneia banc^ria.

estabelecimento do prego de transferSncia, na avaliagSo de suas divisoes. As pesquisas se

limitam a relacionar as vantagens e desvantagens de cada crit6rio. Contudo, a qualidade

do parametro depende da culture organizacional da empresa, dos objetivos da avaliagSo e

Fonte: Adaptagao de MUCCILLO NETTO, JoSo. Contribuigao d An^lise de 
Problemas de UtilizagSo de Modelos de AvaliagSo de Desempenho e de Resultados em 

Instituigbes Financeiras. Tese de Doutorado. Faculdade de Economia, AdministragSo e 

Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, 1989.

Wread
c^ao

spread 
ap:?caQao

Atualmente, muitos parSmetros t£m sido adotados pelas empresas para
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do custo e beneficio na adoto de determinado crit6rio. Assim, as qualidades e limitagdes

item 1.1.4 — Limita$6es das medidas).

Uma pesquisa interessante transcrita por KAPLAN e realizada nos Estados Unidos

das Americas revelou os criterios mais utilizados como prego de transferdnda pelas

organizacoes na avaliato de suas divisdes. A pesquisa demonstrou que nSo existe

predominances significative entre os criterios. Contudo, apesar da baixa dispersSo entre a

participate de cada criterio no total, o “prego de mercado”, cuja participate na pesquisa

foi de trinta e um por cento, e o “custo total", que obteve uma participate de vinte e cinco

por cento, foram os criterios mais citados. Ver tabela a seguir.

Tabela : 6-1 Politics de pre^o de transferencia das empresas descent ralizad as.

AT de Cia.
11
61
40

26
7
7

22.253
31.074

28
46

100.0239

Conforme foi visto anteriormente, devido ao tipo de bem transadonado pelas

agendas banc^rias, o prego de transferenda 6 sindnimo de taxa, percentual aplicado sobre

os recursos.

Margem nos Custos
Retomo sobre Vendas

25.5
16.7

Participagao
4/6

Prego de Transferenda
Custo Varicivel
Custo Total
Custos “Plus”

dos pardmetros nSo podem ser generalizadas (ver discuss3o semelhante elaborada no

Retorno sobre Investimento
Prego Negociado
Prego de Mercado

Prego do Competidor
Lista e Pesquisa de Prego

TOTAL
Fonte: Tabela 14-4 em KAPLAN, Robert S., Advanced Management Accounting, 

1* ed., Prentice Hall, 1982, pg. 479.
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Na industria bancaria, para efeito de avaliagao das unidades, as informagoes a

recursos financeiros sao, normalmente,respeito dos “bens transacionados”

organizadas a nivel de produtos. Os produtos sao conjuntos de operagoes contratadas pelo

banco, agrupadas de acordo com as suas caracteristicas e necessidades informativas.

Ha varias formas de se agrupar as operagoes. Entretanto, a mensuragao pode ser

feita individualmente por operagao ou por conjunto de operagoes. Um exemplo classico de

agrupamento de operagoes pode ser encontrado nas demonstragoes financeiras da

industria bancaria. Os recursos tambem podem ser agrupados de outras maneiras. No

modelo desenvolvido por CARVALHO, foi adotado urn agrupamento diferente do adotado

nas demonstragoes financeiras.

Assim, o sistema de juros interno podera utilizar informagoes individualizadas ou

agrupadas das operagoes. Ou seja, o sistema pode ser desenvolvido para adotar as

informagoes por operagoes ou por produtos. Conforme foi visto anteriormente, a

sofisticagao do sistema ira depender dos recursos da empresa e das necessidades

informativas de seus usuarios.

Nessas condigoes, se, por exemplo, o banco adotar informagoes a nivel de

operagoes, o sistema responsavel pela mensuragao da rentabilidade criara urn langamento

— para cada operagao efetuada. Dependendo do tipo de

operagao, captagao ou aplicagao, o sistema sera responsavel pela criagao de uma receita

ou despesa fmanceira interna. O processo de criagao do langamento sombra pelo sistema

processamento do sistema.

Esse fator, muitas vezes, inviabiliza a utilizagao da operagao como base para o

sistema de juros internos, devido as restrigoes no sistema de informagoes e ao elevado

“sombra” —shadow entry 15

DORMAN, John, op.cit., pg. 34.

o tamanho do banco de dados e sobrecarregar oira aumentar sensivelmente
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custo de se gerar, armazenar e acessar essa quantidade de informagdes, mesmo apesar

dos altos investimentos computacionais efetuados pela industria bancaria.

A industria bancaria processa uma quantidade significative de informagoes. Para

um banco, com uma rede de duas mil agendas, com uma media de cem operagoes por

agenda, que adotasse esse procedimento teria de calcular a receita ou despesa financeira

interna de duzentas mil operagoes e, ao inves das operagoes, se fossem utilizados dez tipos

de produtos, reduziria esses calculos para apenas vinte mil produtos.

Assim, devido ao alto custo da geragao de informagoes decorrente da adogao das

operagoes, a industria bancaria vem optando por sistemas que utilizem o produto como

base de avaliagao

problema de custo e de sobrecarga do sistema.

A industria bancaria dispoe de uma diversidade de criterios que podem ser

utilizados pelo sistema de juros internos, para avaliar suas unidades. A taxa pode ser obtida

de varias maneiras. Segundo a literatura pesquisada, os criterios que mais tern sido

utilizados como prego de transferencia pelo sistema de juros internos foram:

a) A media global ou regional da rentabilidade obtida pelo banco, em AMARAL 17

b) O prego praticado no mercado interbancario, Deposito Interfinanceiro (D.L), em

BRITO 19

Ha um grande numero de outros criterios, usados na avaliagao de agenda

bancaria. Entretanto, nao serao analisados neste estudo, nao porque nao tenham

e CARVALHO 20 .

e MAURER 18 , respectivamente e

16 . A adogao do produto na avaliagao das agendas bancarias diminui o

Ver SILVA, Geraldo Vasconcelos. op.cit. e
BRITO, Osias Santana de. op. cit.
*7 AMARAL, Carlos Alberto BrandSo de. op.cit., pg. 23.
1® MAURER, Oseas. op.cit., pg. 100.
19 BRITO, Osias Santana de. Contribuifao ao Estudo de Modelos para Controle de Gestao em bancos de 
Atacado. Disserta<?ao de Mestrado. Faculdade de Economia, Administrate e Contabilidade da Universidade de 
S3o Paulo, 1993, pg. 49.
20 CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit., pg. 60 e 61.
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importancia, mas por causa da enfase que esta se dando neste estudo e devido a outros

estudos que vem sistematicamente analisando esses criterios.

— Juros sobre fundos em excesso

(ou tornados por emprestimos) — na avaliapao de suas agendas e um excelente exemplo

procedimento daquele Banco foi dividir proporcionalmente, entre suas unidades, o lucro do

fundo administrado pela Divisao de Investimento.

Por outro lado, segundo CARVALHO, o D.l. “consiste em uma transapao entre

instituipoes financeiras em que se negociam disponibilidades de recursos para curtissimo e

curto prazo, visando suprir os desajustes de liquidez do sistema financeiro" 22. Para esse

autor, o D.l. e o parametro que menos gera discussoes em sua utilizapao como prepo de

transferencias dos recursos financeiros na industria bancaria.

Para BRITO e CARVALHO, o prepo de mercado baseado no CDI representa o

custo dos recursos ou a melhor alternativa de aplica-los naquele momento, no mercado, isto

e, o custo de oportunidade do banco.

Parece haver uma certa tendencia da literatura em utilizar criterios baseados em

prepo de mercado para mensurapao da rentabilidade dos recursos financeiros. O argument©

para essa oppao e que os prepos dos recursos, receitas e despesas externas, sao utilizados

no processo de avaliapao do banco como um todo.

Dessa forma, o prepo interno para avaliapao das agendas bancarias tambem

devera ser um prepo obtido diretamente no mercado. Para o Prof. Dr. lUDiCIBUS, o prepo

de mercado seria a alternativa teoricamente mais adequada, apesar de ser “frequentemente

considerada muito “custosa"” 23. Segundo SILVA, porem, o problema e que “o grau de

21 Para maiores detalhes ver a obra de .AMARAL, Carlos Alberto BrandSo de. op.cit., pg. 23.
22 CARVALHO, Silvio Aparecido de. op.cit., pg. 20.
2^ lUDiCIBUS, Sdrgio de. op.cit., pg. 272.

O criterio adotado pelo Banco Metropolitan© 2^

de mecanismo baseado na media global da rentabilidade obtida pelo banco. O
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perfeipao de qualquer criterio objetivo de medipao e inversamente proporcional a sua

Por outro lado, a adopao de um ou de outro criterio nao elimina o problema da

adequapao do prepo de transferencia. Esta-se agora diante de um problema semelhante ao

discutido por WHITTINGTON 25 a respeito da inadequapao do indice de inflapao que inclui

o prepo de cigarro e da carne para um nao-fumante e vegetariano, num periodo em que

mercadorias. Segundo alguns pesquisadores, a inflapao nao e um fendmeno capaz de ser

objetivamente mensurado.

Assim, como nao se teria um indice de inflapao perfeito para todas as situapbes e

individuos, nao haveria, tambem, um criterio perfeito para mensurar a rentabilidade dos

diversos tipos de recursos captados e aplicados pelas inumeras agendas.

Alem dos diversos tipos de recursos financeiros, as operapoes efetuadas pelas

agendas nem sempre tern os seus prepos padronizados pela administrapao. Normalmente,

a industria bancaria tern adotado limites maximos ou minimos para os seus prepos, de

modo que as agendas de um banco podem apresentar prepos bastantes diferenciados para

o mesmo tipo de recurso, conforme foi abordado no Capitulo 4.

As operapoes especiais, com taxas diferenciadas, inviabilizam a utilizapao de um

criterio-padrao para todas as agendas, exigindo, assim, que o sistema, independentemente

do criterio adotado, seja flexivel o bastante para permitir a adopao de diferentes prepos de

transferencia para um mesmo tipo de produto. Para BRITO, e necessario estabelecer

procedimento-padrao para operapoes comuns e negociapao quando da ocorrencia de

24 SILVA, Geraldo Vasconcelos. op.cit., pg. 21.
25 WHITTINGTON, Georffiey.. Inflation Accounting: An Introduction to the Debate. Cambridge University 
Press, 1983.
26 BRITO, Osias Santana de. op. cit., pg. 71.

praticidade" 24

esse grupo de mercadorias variar significativamente de prepo em relapao a outras

“operapoes especiais”" 26
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As operagoes especiais podem ser comparadas ao sistema de produgao por

ordem. Sao operates com taxas diferenciadas para atender as necessidades especificas

de determinado cliente ou grupo de clientes, enquanto as operagoes com taxas normais

(padrao) sao efetuadas para atender a maioria dos clientes do banco, ou a um determinado

segmento do mercado, o que demanda a utilizagao de diferentes pregos de transferencia.

Dessa forma, independentemente do criterio utilizado pelo banco — rentabilidade

media ou prego de mercado — a adogao de um unico criterio para todas as agendas podera

ser inadequada, devido a diversidade e aos tipos de operagoes contratadas pelas agendas

bancarias. Conforme verificou-se anteriormente, atraves do exemplo do indice de inflagao, o

prego de transferencia para as operagoes normais pode nao ser apropriado para avaliar

uma agenda bancaria que tenha um volume significative de operagoes com taxas

diferenciadas.

Para nao beneficiar ou penalizar a agenda, provocando, assim, um efeito contrario

ao proposto pela avaliagao, deve-se verificar o impacto de se adotar um prego de

transferencia padrao ou um prego de transferencia alternative.

AMARAL, em sua pesquisa, citou alguns exemplos desses efeitos. Segundo esse

pesquisador, o relatorio de avaliagao da agenda pode provocar um efeito psicologico sobre

o gerente. O relatorio “pode encorajar o gerente a interessar-se demasiadamente por sua

agenda em detrimento do banco como um todo” 27. O fundamental, no entanto, e que o

prego adotado permita que o usuario tenha a sua necessidade informativa suprida e que a

informagao atinja o seu objetivo.

O desafio na adogao de um ou outro criterio e justamente de que ele se ajuste

adequadamente aos propositos da avaliagao. A avaliagao da agenda tern sido utilizada,

basicamente, para dois propositos. O proposito de avaliar a agenda como uma unidade

de avaliar o gestor da agenda. Portanto, conforme foiestrategica de negocios e o

27 AMARAL, Carlos Alberto Brandao de. op.cit., pg. 20.
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demonstrado no Capitulo 4, o relatorio de avalia?ao possui (undoes sobrepostas: a de

avaliaqao da unidade e a de avalia^ao do gestor.

A escolha do criterio deve ser pautada pelas premissas fundamentals adotadas

pelo banco para avaliatjao de suas agendas bancarias. E irrelevante a discussao se a

rentabilidade dos recursos deve ser efetuada com base na media da rentabilidade ou com

base em preqos de mercado. O criterio adotado devera suprir as necessidades informativas

dos usuarios do Sistema de Informagao ContabiL

Na literatura pesquisada, nao foram encontradas evidencias cientificas, afirmativas

empiricas, que comprovassem a superioridade dos criterios baseados em preqos de

mercado, mesmo havendo uma certa cren^a para que seja adotado esse criterio na

implementa?ao da demonstra?ao de resultado divisional.

Contudo, segundo KERLINGER, “por ser empirica, nao significa necessariamente

que uma afirmativa seja verdadeira. Se baseada em pesquisa cientifica e evidencia, e mais

provavelmente verdadeira do que uma afirmativa baseada inteiramente em cren^as” 28

Ainda de acordo com esse autor, a ciencia e a pesquisa cientifica sao absolutamente

neutras.

Ha, na literatura, uma crenqa para se adotar o criterio baseado em pre<?os de

mercado e que nao pode ser considerada como uma resposta respaldada pela metodologia

cientifica. Nao ha rela?ao entre as variaveis. A verdadeira natureza da mensura?ao do

resultado das agendas bancarias e obscurecida por ideias vagas e estereotipadas de que a

utiliza^ao de criterios baseados em pre?o de mercado e a solu?ao para a implementa?ao

das demonstrates e as tornam mais objetivas do que se fossem utilizados outros criterios.

28 KERLINGER, Fred Nichols, op.cit., pg. 16.
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CREDIBILIDADE DA MENSURAQAO6.2.

No item anterior, foi visto que a mensuragao da rentabilidade dos recursos

financeiros envolve a escolha entre os diferentes criterios que podem ser utilizados para

valorar as transagoes e mensurar o resultado das agencias. Foi visto, tambem, que a

industria bancaria apresenta questdes que sao especificas no estabelecimento do prego de

transferencia dos recursos e que foram segmentadas em: problema da regulamentagao e

da vinculagao dos recursos.

As pesquisas tern sugerido o desenvolvimento de modelos para mensurar e

incorporar os impactos da regulamentagao e das vinculagoes na avaliagao das agencias

bancarias. Dessa forma, haveria uma congruencia entre a mensuragao do resultado banco

— conjunto — e a mensuragao do resultado das agencias — partes.

Muitas pesquisas tern sido feitas no sentido de apontar o criterio mais tecnicamente

correto ou ideal. A questao de selecionar o criterio mais adequado para os diversos

produtos tern merecido inumeros estudos que visam aumentar a credibilidade do metodo

responsaveis, pela escolha do criterio.

Entretanto, toda escolha se constitui num ato arbitrario — “algumas coisas sao

preferidas em detriment© de outras” 29. Esse, talvez, seja o nucleo do problema da

mensuragao da rentabilidade dos recursos financeiros para avaliagao de agencias

bancarias, nao so nessa industria, mas em qualquer empresa que se utilize da tecnica do

prego de transferencia.

Conforme pode ser constatado atraves das tabelas, as carteiras de aplicagoes e

captagoes de uma agenda banc^ria sao formadas por varies tipos de recursos, que tern

seus pregos diferenciados entre si, em fungao das oscilagoes no periodo, das condigoes de

ou, principalmente, diminuir eventuais injustigas e subjetividade do responsavel, ou

29 CARVALHO, Luiz Carlos Pereira de., DEL MONACO, Jos6 Mauro GaMo e GAROFALO, Gilson de Lima. 
Concentrafao e Desconcentra^ao dos bancos Comerciais no Brasil. SSo Paulo, Instituto de Pesquisas 
Economicas - USP, 1989, pg. 08.
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mercado e das regulamentagoes. A diferenciagao de pregos e decorrente, tambdm, das

necessidades do banco para determinado tipo de recursos, como aqueles com taxas pre-

fixadas, com taxas pos-fixadas, com vencimentos no curto ou no medio prazo. Atualmente,

o mercado financeiro apresenta uma vasta quantidade de opgoes de ativos financeiros, com

uma larga combinagao de indexadores, prazos e moedas.

Nesse sentido, a escolha que deve ser feita sobre qual criterio adotar para

mensurar a rentabilidade dos recursos afeta diretamente o resultado da agenda bancaria. A

busca por um criterio, de forma a permitir que as agendas bancarias sejam avaliadas pelos

recursos captados ou aplicados, e o desafio principal do gestor ou da equipe responsavel.

Dessa forma, devido a quantidade de criterios disponiveis, pode-se construir um

amplo intervalo no qual constem todos os resultados possiveis para as agendas avaliadas.

A escolha do prego de transferencia e de grande relevancia para o sistema de mensuragao

do resultado de agendas bancarias e se constitui em um problema de valor.

As praticas adotadas pelos bancos no caso das despesas com instalagdes — ver

Capitulo 4 — e um excelente exemplo de problema que envolve a escolha entre

procedimentos igualmente validos para mensuragao da rentabilidade das agendas

bancarias.

Segundo KERLINGER, “questao de valor pergunta qual de duas ou mais coisas e

melhor ou pior que outra, ou se alguma coisa sob consideragao e boa, ma, desejavel,

indesejavel ou moralmente certa ou errada” 30. Enfim, sao diversos criterios: com base no

mercado, com base no spread medio do banco ou com base em programagao linear.

Alem do problema do prego de transferencia, o das hipoteses de vinculagao

tambem envolve questoes de escolha de criterio. Conforme foi demonstrado no item

anterior, existem varios criterios para se vincular os recursos financeiros. Dessa forma, esse

problema deve ser classificado como uma questao de valor.

Esta citato bem como outras a respeito dos problemas cientificos contidas, neste item foram extraldas da 
obra de KERLINGER, Fred Nichols, op.cit., pg. 33.
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O outro problema discutido — incorporagao dos impactos da regulamentagao na

avaliagao das agendas — deve ser entendido como uma questao de engenharia: deseja-se

saber como fazer alguma coisa, ou seja, construir um modelo para reconhecer os efeitos da

regulamentagao da industria bancaria na mensuragao da rentabilidade das agendas

bancarias.

A literature pesquisada novamente apresentou varios modelos. O problema

especifico do recolhimento compulsbrio e encaixes obrigatorios foi tratado de maneira

diferente nos estudos de AMARAL e de CARVALHO. O primeiro adotou o modelo de

esterilizagao dos recursos e taxas diferenciadas; o segundo, o modelo de vinculagao dos

efeitos e taxas diferenciadas.

Infelizmente, a forma como tern sido tratadas e formuladas essas questoes impede

que as mesmas sejam testadas cientificamente. Conforme foi discutido anteriormente, a

ciencia e a pesquisa cientifica sao neutras em questoes que envolvem problemas de

escolha e de engenharia.

Contudo, independentemente do prego, da hipotese de vinculagao e do modelo de

mensuragao do impacto da regulamentagao, a mensuragao da rentabilidade deve ser

objetiva e confiavel. Objetiva, no sentido de que qualquer pessoa, com um minimo de

competencia, consiga obter os mesmos resultados, utilizando-se dos criterios e da

metodologia previamente definidos. E confiavel, por gerar informagbes de acordo com as

expectativas e necessidades do usuarios.

Segundo KERLINGER, “embora facil de definir, a objetividade nao e facil de ser

. A definigao

distorcido, de certa forma, pelas predisposigbes do responsavel, ou responsaveis, pela

mensuragao.

do criterio tern que ser feita fora de influencias e predilegoes e nao deve ser afetado ou

compreendida, por causa de sua sutileza e de suas implicagoes complexas" 31

31 KERLINGER, Fred Nichols, op.cit., pg. 09.
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Figura : 6-2 Fatores envolvidos na mensura^io.

4*

MEDIDA

Agenda Bancdria Lucro

Fonte: NAGAKAWA, Masayuki. Apostila da discipline EAC-736 Gestao Estrategica

de Custos. FEA-USP, 1992. Adaptagao.

Pode-se ter iddias e percepgoes diferentes quanto £ utilizagdo de determinado

criterio e modelo. O prego ntedio que, para um, indica o parSmetro mats adequado para se

gerar informagoes a respeito do resultado divisional, pode nao indicar a mesma coisa para

outro.

Alem dos modelos de regulamentagdo e de vinculagao dos recursos, os principals

fatores que afetam a escolha do criterio sSo as diferengas de percepgoes e crengas dos

gestores respons£veis pelo sistema de mensuragSo, que influenciam a avaliagdo do

resultado das ag&ncias bancarias, £ medida que os criterios escolhidos gerem informagdes

diferentes e ate mesmo conflitantes entre si.

Infelizmente, toda escolha 6 feita com a interfetenda de juizo do mensurador.

Assim, o desafio 6 que a mensuragSo tenha um significado separado e a parte do

mensurador (ver figura 6-2 — Fatores envolvidos na mensuragSo).

Nessas condigdes, a infonmagSo deve ser gerada de acordo com as expectativas

e necessidades dos usudrios. Normalmente, consegue-se obter alguma concorddnda para

Sistema de InformagSo 
Contabil

MENSURADOR!

r i s,ste"4 DfI J mensuraca
_____ J k ............
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utilizagao de determinado criterio evitando, assim, que se criem sistemas de informagoes

paralelas com a utilizagao de outros criterios ou que se ampliem os problemas de integragao

entre os gerentes e a organizagao como um todo.

Conforme ficou demonstrado, o sistema de mensuragao do resultado das agendas

bancarias pode gerar diferentes tipos de informagoes a respeito dos resultados, produzidos

com base em diferentes criterios. A informagao ira variar de acordo com o criterio utilizado.

Matematicamente, pode-se construir uma fungao do tipo y = f(x) para demonstrar a

relagao entre o criterio e a medida. No processo de apregamento dos recursos financeiros

transacionados pela agenda bancaria, tem-se, para cada criterio, um determinado

resultado. Nao se pode esquecer que, para a fungao acima, a relagao e tai que a cada

elemento do dominio corresponde um e so um elemento da imagem. Assim, para cada valor

assumido pelo prego de transferencia no conjunto de criterios, corresponde um valor de

resultado no conjunto de medidas.

Dessa forma, os problemas que envolvem a mensuragao da rentabilidade dos

recursos financeiros para avaliagao de agendas, tratados pela literatura especializada,

podem ser segregados em questao de valor e em questao de engenharia. A ciencia, como

ciencia, nao pode, entao, dar respostas a essas questoes, porque nao pode testar tais

proposigoes e mostrar sua corregao ou incorregao.

Esse, talvez, seja o principal motivo pelo qual nao se encontrou, na literatura

consultada, pesquisas empiricas sobre tais questdes. As conclusoes nao foram guiadas

pela evidencia obtida em pesquisa cientifica sistematica e controlada; foram feitas sob os

modelos desenvolvidos pelos pesquisadores.

Em nenhum momento considerou-se a influencia que a informagao possa vir a

exercer sobre o processo de avaliagao e decisao do usuario, ou sobre os gestores das

agendas. No Capitulo 1, foi discutido que a principal finalidade da mensuragao do resultado

motivci-los a agirem conforme o interesse da organizagao.

das agendas bancarias era servir como instrumento de punigao e premiagao dos gerentes e
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A industria bancaria tern utilizado esse tipo de informapao com o intuito de obter a

integrapao entre os gerentes e a organizapao, ou seja, viabilizar a congruencia de metas

entre as diversas agendas e o banco como um todo. Contudo, segundo MARTINS, “a

problematica de integrapao entre o individuo e a organizapao e bastante antiga e nem

32sempre esse relacionamento e cooperative e satisfatorio'

A implementapao da demonstrapao de resultado divisional na industria bancaria

requer um certo grau de arbitrariedade que e inevitavel diante dos problemas elencados

anteriormente. Essa arbitrariedade tern um efeito no processo de cooperapao e competipao

intraempresa, sendo que o principal desafio e motivar os gestores a agirem conforme o

interesse da organizapao.

O objetivo deste capitulo foi o de discutir alguns fatores inerentes ao processo de

escolha do criterio que sera adotado, pelo sistema de juros interno, como prepo de

transferencia.

Os problemas mais importantes foram classificados e suas naturezas, analisadas.

A identificapao deles como questoes de valor e de engenharia explicou o motivo pelo qual

nao foi encontrada nenhuma pesquisa cientifica apontando qual o melhor criterio ou modelo.

Diante dessa classificapao, as perceppoes e crenpas do mensurador podem ser apontadas

como os principals fatores que afetam a escolha do criterio e dos modelos.

32 MARTINS, Gilberto de Andrade. A Administrate de Recompesas e a Equidade Salarial nas Instituiqoes de 
Pesquisa. Disserta^So de Mestrado. Faculdade de Economia, Administra^So e Contabilidade da Universidade de 
S2o Paulo, 1980, pg. 11.
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CAPITULO 7

CONCLUSOES7.

As discussoes abordadas neste estudo focaram a Industrie bancaria e tiveram

como objetivo auxiliar os gestores dessa industria a implementar e entender os mecanismos

e tecnicas contabeis para gerar informaQoes mais relevantes para a avalia?ao e tomada de

decisao.

A industria bancaria apresenta uma estrutura organizacional descentralizada na

forma de milhares de pontos de atendimentos, e centralizada na forma de departamentos

funcionais. Assim, as necessidades informativas extrapolam, muitas vezes, o aspecto global

da organizaQao e ganham contornos divisionais. Os velhos problemas e os novos desafios

surgiram com o crescimento e complexidade desse tipo de industria, gerando necessidades

especificas de informaQoes. A principal e a de lucratividade das agendas bancarias.

Na era capitalista, as informaQoes a respeito do resultado do empreendimento sao,

sem duvida, as mais adequadas para avaliar esse empreendimento. O sistema de

informa?ao contabil nasceu e evoluiu da necessidade informativa dos seus usuarios,

principalmente os gestores.

As questoes que envolvem a mensura^ao do resultado da empresa ainda

continuam sendo alvo de constantes discussoes por parte dos pesquisadores e usuarios. O

Sistema de InformaQao Contabil, com a sua metodologia, apresenta-se, atualmente,

capacitado para mensurar nao apenas o resultado do empreendimento empresa, como

tambem o de suas divisoes, por meio da Contabilidade Divisional. Todo process© de

mensura^ao envolve a determina^ao de regras baseadas em principios e em teorias.

Conforme ficou salientado nos capitulos anteriores, a metodologia contabil, apresenta em

seu nucleo, as bases para a mensura?ao.
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O modelo oficial adotado para mensurar o resultado do banco como um todo se

mostrou inadequado para avaliar as agendas, que tem fun^oes distintas da fun^ao do

banco. A agenda deve ser avaliada, entao, como canal de distribuiqao de produtos e

serviqos. Os principals problemas com que os gestores se defrontam na implementa^ao da

demonstraqao de resultado divisional na industria bancaria sao referentes a mensura^ao e

alocaqao das receitas e despesas e a mensuraqao da rentabilidade dos produtos

transacionados pela agenda bancaria. Neste estudo, abordou-se apenas o ultimo.

A informaqao a respeito do resultado da agenda bancaria pode ser utilizada para

avaliar a agenda como uma unidade estrategica de negocios, ou para avaliar os seus

gestores, com uma medida amplamente utilizada — o lucro.

Existe uma sobreposiqao de furnjoes da demonstraqao de resultado divisional.

Entretanto, esta tem sido utilizada, principalmente, para premiaqao ou puni?ao dos

gestores, sendo um instrument© adotado para motiva-los a agir de acordo com as metas

globais do banco.

A implementapao do subsistema de rentabilidade dos produtos envolve a soluqao,

alem do problema classico de defini?ao do preqo de transferencia, dos problemas de

regulamentaqao e de vincula?ao dos recursos. A identificaqao desses problemas como

questoes de engenharia e de valor, respectivamente, desfez a falsa ideia de que o metodo

fluxo de fundos seja mais objetivo que aquele baseado na tabela de peso.

As formulas desenvolvidas para analise e comparaqao das metodologias

permitiram que fosse evidenciada a relaqao entre a remunera^ao calculada com a ado?ao

do metodo baseado na tabela de peso e a margem de contribuipao calculada com a adopao

do baseado no fluxo de fundos.

AI6m disso, a fdrmula utilizada na analise do spread se mostrou um instrumento

capaz de auxiliar o gestor na analise dos impactos do pre?o de transferencia e dos varios

componentes da carteira, na varia?ao do spread, ou da margem financeira da agenda.

permitindo, assim, que se fapa uma simula?ao intraperiodo.
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A identificagao dos problemas como questao de valor e engenharia justificou, em

parte, a falta de pesquisa empirica sobre os modelos e criterios propostos pela maioria dos

pesquisadores. Ha outros problemas como o de indisponibilidade de dados, da obtengao,

organizagao e preparagao dos dados para analise e do estagio rudimentar em que se

encontra a industria bancaria na mensuragao do resultado das agendas bancarias. E

preciso que os diversos modelos propostos sejam testados pelo principal interessado e que

sejam avaliados cientificamente. A forma como tern sido tratados esses problemas nao

permite que os mesmos sejam testados cientificamente.

As discussoes apresentadas na literature pesquisada em nenhum momento

considerou a qualidade ou a influencia da informagao gerada por esse ou por aquele

metodo, nem tampouco a utilizagao desse ou daquele criterio. Parte-se de “experiencias” ou

simplesmente de “desejos de polemizar”. Essa avaliagao deve ser feita, conforme foi

discutido, atraves de pesquisa empirica, mesmo que os espectros das questoes abordadas

sejam de valor ou de engenharia.

Nessas condigoes, a qualidade das informagoes contabeis a respeito do resultado

das agendas bancarias ira variar em fungao das escolhas que devem ser efetuada e dos

modelos adotados. Os principals efeitos desses fatores sao: a) produzir resultados

indesejaveis, b) excluir da mensuragao eventos considerados importantes e c) ser

impraticavel em certas circunstancias.

A implementagao da demonstragao de resultado divisional na industria bancaria

crengas da organizagao a respeito dos diferentes criterios e modelos. Os adjetivos

“indesejaveis”, “importantes”

organizagoes. Sao claramente subjetivos. Assim, as informagoes a respeito das politicas

adotadas na demonstragao de resultado divisional s§o essenciais para os usuarios

avaliarem esse tipo de informagao.

envolve, em sua maior parte, aspectos comportamentais. Como o das percepgoes e

e “impraticavel” tern conotagoes diferentes para as
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O proposito deste estudo foi o de contribuir para a mensuraqao do resultado das

agendas bancarias. Apenas um aspecto da mensura^ao do resultado foi abordado, o da

mensuraqao da rentabilidade dos produtos. Acreditou-se que esse problema seria mais

importante, mesmo apesar da falta de evidencias. Assim, a escolha foi feita com base nas

percepQoes e cren?as do autor. Outra escolha poderia ser feita, porem qualquer escolha

fica sujeita a questionamento de mesma magnitude.

Acredita-se que este estudo, apesar da falta de sugestoes quanto ao tratamento

cientificamente mais adequado, possa fornecer subsidies para implementa?ao da

demonstraQao de resultado divisional na industria bancaria.

A falta de sugestoes decorre da identificapao dos principals problemas envolvidos

na implementaqao do resultado divisional como questoes de valor e de engenharia, o que

impossibilita uma resposta guiada pelas evidencias. Espera-se que o estudo tenha, com

seus argumentos, contribuido para um melhor entendimento dos mecanismos e tecnicas e

que possa, tambem, ter fornecido subsidies para aprimorar o referencial do conhecimento

relacionado a mensuraqao do resultado de agendas bancarias.

aperfeipoar o Sistema de Informapao Contabil na mensurapao do resultado das agendas

bancarias dos bancos, no Brasil.

Finalmente, muito mais pesquisas interdisciplinares serao necessarias para
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