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Guilardi Filho, Guiomede: Custos de Sistemas e

Processamento de Dados. Apura~~o e ajstribulçâo

atrav~s de modelo de avaliaçio econ3mlca por cen-

tro de responsabil idade, em conglomerados finan-

ceiros. sio Paulo, FGV/EAESP, 1989 (Dlsserta~io de

Mestrado) .

Resumo: Com base na mesma estrutura de informa~3es

de um modelo de controle gerencial para conglome-

rados financeiros, este trabalho apresenta uma me-

todologia de apuraçio e distribuiçio de custos de

sistemas e processamento de dados, de acordo com

as exigincias requeridas pelo modelo e levando em
consideraçio a complexidade e importincia de tais

custos, tendo em vista o ~{vel de informatizaçio

j~ alcançado por alguns conglomerados.

Palavras-Chaves: sistema financeiro; conglomerado
•.. financeiro; modelo de avaliaçio econ8mica ou con-

trole gerencial; centro de responsabilidade; cen-
tro de lucro; centro de custo; custo; custo-padrio

ou orçado; centro de processamento de dados; auto-

maçioi sistema ou programa aplicativo; processamen-

to de dados.
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INTRODUC~O

Esta diss~~taçio p~ocu~a most~a~ 11ma metodologia de apu~açio e

distribuiçio de custos de sistemas e processamento de dados e sua inte-

g~açio em cont~oles ge~enciais de conglome~ados financei~os, atrav~s da

explora,io de um modelo de aval ia~io econ8mica por centro de responsa-

bilidade.

Diante desse objetivo constatamos que a bibl iografia sobre o as-

sunto ~ bastante escassa, levando-nos a consultar In~me~as fontes, por

vezes at~ fora de nossa area de Interesse, mas que, de alguma forma,

pudessem contribui~ pa~a uma melhor comp~eensio deste trabalho. Outro

aspecto a considerar ~ que, apesar do esfor,o te6rico por traz do mes-

mo, ele ganhOU uma conotaçio bastante prát ica, devido a essa imposiçio,

e a necessidade de dar-lhe a maior transparincia poss{vel.

Desta fo~ma, dividimos a dissertaçio em t~is pa~tes. A primel~a

dedicada ao controle gerencial em conglomerados financeiros. a segunda

~~lativa a automa~io bancária. e a terceira sob~e os custos de sistemas

e processamento de dados, em-especial.

Ao estudarmos a organizaçio do Sistema Financei~o Nacional na

primeira parte do trabalho, contexto·em que o assunto est~ inserido,

procuramos entender como.stio estruturados os conglomerados financei-

ros e, por consegUinte, quais as implicaç6esexistentes para a execu~id

de um modelo de controle gerencial nesses conglomerados, muitos dos

quais atravessando, atualmente, um processo dereorganizaçio de seus

controles com o advento do banco mdltiplo.
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A abordagem seguinte sobre o desenvolvimento de controles geren-

ciais em conglomerados, pretendeu criar as condiç3es necess~rias para

verificarmos como os custos de sistemas e processamento de dados podem

SE integrar a um modelo de aval iaçio Econ3mica por centro de responsa-

bilidade, utilizando, inclusive, o seu pr6prio sistema de informaçSes.

Na segunda parte, procuramos analisar a automaçio banc~ria, na

expectativa de que esse estudo fornecesse os parimetros que orientassem

o desenvolvimento de uma metodologia de BPuraçio e distribuiçio dos

custos objetos desta dissertaçio. Al~m de obtermos esses parimetros,

pudemos constatar que o centro de processamento de dados (CPD), alvo de

nossa atençio, reveste-se de algumas caracter{sticas especiais, que o

difere do CPD tradicional, ou seja, do ·bureaux· prestador de serviços.

Nesse' sen t ido, devemos re ss aI tal~, t amb ém, q1le d a fOI~ ma c orno d iv id imos o.

an~l ise, automaçio de retaguarda, automa,io de ponta e automaçio de es-

CI~ i t':'rios, a metodologia desenvolvida na ~ltima parte do trabalho,

apl ica-se a qualquer conglomerado ou instituiçio, independente de sua

organizaçio ou grau de automaçio.

Na terceira e ~ltima parte, apresentamos uma-metodologia de apu-

raçio e distribuiçio de custos de sistemas e processamento de dados, de

acordo com as necessidades requeridas pelo modelo de avaliaçio explora~

do no segundo capítulo e do estigio em que se encontra a automaçio ban-

cária.

Finalmente, chegamos a algumas conclus3es sobre os caminhos mais

adequados a serem utilizados na determinaçio e alocaçio de custos de

sistemas e processamento de dados. em controles como o desenvolvido na

primeira parte do trabalho.
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I

ORGANIZACao DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

~ C€Fto que, antes de 1964, o sistema financeiFo encontFava-se a

deriva, se i que existia algum sistema (1).

Nessa ipoca, as autoFidades monetiFias eFam constituídas pelo Te-

souro, pela Superintendincia da Moeda e do Cridito (SUMOC) e pelo Banco

do BFasil (88), que em conjunto tinham o podeF de emissio monetáFla, de

efetu3F o controle dos bancos e do cFidito e de desempenhar o papel de

agente do TesouFo (banco do GoveFno).

No entanto, quem realmente dominava o cenirlo financeiro do Pa{s
eram os bancos comeFciais, com 334 estabelecimentos, que, devido a

natureza de seus reCUFSOS, constitu{dos prinCipalmente de dep6sitos ~

vista, s6 operavam a curto PFazo, atFav~s de descontos de duplicatas e

notas promiss6rias.

Os diversos segmentos econi:.micost'icava-m-,-a-ssi-m.,àmercê do termô-

metFo da liquidez banciria, estando o sistema impossibilitado de

fornecer recursos da longo prazo às empresas, restando a estas

consegui-los ou atFavis da pr6pria gera~io de lucros ou, eventualmente,

contraindo empristimos externos.

(1) Tavares e Carvalheiro - O Setor Bancirio Brasileiro, p.30, dizem
que ·A falta de um sistema financeiro mais desenvolvido, ou que pelo
menos tivesse acompanhado o crescimento industrial, fez com que outras
fontes de financiamento fos~em buscadas. __quais sejam~a emissio de moeda
e o endividamento externo·.
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A p~incipal causa dessa situaçio, era o processo inflacloná~io

Iniciado na d~cada de 50 e que havia se intensificado nos primeiros

anos de 1960, ao mesmo tempo em que vigorava uma lei de usura. Sendo

assim, os poupadores nio viam inte~esse em aplica~ nem a cu~to nem a

longo p~azo, embo~a lhes ~estassem a op~io de comp~a~ let~as de cimblo,

como ve~emos adiante.

A .Lei da Usu~a <Decreto n! 22626, de 07.04.33) p~oibia a cob~an~a

de taxas nominais de ju~os superiores a 12% ao ano, fazendo com que, na

hip6tese da taxa de infla~io ser maior, e era (quadro I-a), os j1lros

reais fossem negativos. Paralelamente, para agravar ainda ma~s a

situa~io, os contratos s6 podiam ser elabo~ados em moeda co~~ente (na

&poca cruzeiros cor~entes) devido a Lei da Cláusula Ouro (Decreto n2

23501, de 27.11.33).

QUADRO I-a

----------------------------INFLAÇ~O
ANO I (IGP-DI)-------------1--------------
1960 30,5%
1961 ! 47,7X
1962 I 51,37-
1963 I 81,3X
1964 .I 91,97.----------------------------

Fonte: Conjuntu~a Econ8mica

Essa legislaçio, por~m, e~a contornada pelas instituiç3es finan-

ceiras, que se utilizavam de in~meros artifícios. No caso dos empr~sti-

mos banc~rios, por exemplo, as taxas efetivamente cobradas eram muito

supe~iores a 127., em razio da cobrança de taxas adicionais (comiss3es),
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do pagamento antecipado dos Juros e da imposiçio de saldos m~dios. Tudo

isso, resultava num ~usto de intermediaçio financeira .bastante elevado,

comprometendo ainda mais a situa;io econ8mica do País.

As sociedades de cr~dlto, financiamento e invest imento, as ·~inan-

ceil'"as·, tamb~m conseguiam driblar as taxas em vigor no mercado.

atravis das letras de cimbio vendidas aos investidores por importincia

bem inferior ao seu valor nominal e. dessa forma, proporcionando-lhes

um lucro no desigio superior ao juro m~ximo legal (2).

A responsabilidade de financiar o desenvolvimento econ8mico fica-

va, assim, por conta do Governo (3), atravis de suas i nst itu i ç:~:'es

financeiras oficiais, sem que dispusesse de meios adequados para isso,

a nio ser agravar ainda mais o processo inflacion~rio, quando recorria

a emissão de moeda.

A instituCçio da correçio monetiria, atrav~s da Lei n~ 4357, de

16.07.64, to i o mecan.ismo encontrado para reverter esse quadro,

deixando transparecer que o impasse seria resolvido nio pelo tirmino da

infla<;ão, mas sim pela indexa<;io dos tltulosda dívida p~blica. A

corre<;io monetiria foi o primeiro passo em direção ~ reforma banciria,

pois era o mecanismo adequado para dilatar o tempo de permanincia dos

recursos, a fim de poderem ficar comprometidos por prazos mais longos,

sem deixar de assegurar uma remunera<;io positiva aos poupadores.

------------'(2) Ver Luna - Mercado de Capitais e Economia Brasileira, Conferincia,
p. 7-lei e Tavares e Carvalheiro (1), p. 31.

(3) Ver Tavares e Carvalhelro (1), p. 31.

..-
- __ "~. ._._---- -C" ---
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Inicialmente ~est~ita aos títulos do Gove~no e aos ativos

imobilizados das empresas, a corre,io moneti~ia foi logo estendida ao

emergente Sistema Financei~o da Habitaçio (SFH), atravis da Lei n!

4380, de 21.08.64, que criou o extinto Banco Nacional da- Habitaçio

(B NH ) , e aplicada nos contratos e letras imobiliárias. Em seguida, foi

a vez dos contratos de loca,io, de acordo com a Lei n! 4494 de 25.11.64

e depois os depósitos a prazo e debintures, atravis da Lei do Mercado

de Capitais.

Com a finalidade de financiar a produçio e a comercial iza,io de

bancária,.------ no sent ido da especializaçio das instituiç3es de que ~

mercado ca~ecia. Alim das letras imobili~~ias e dos dep6sitos em

caderneta de poupan,a, o extinto BNH contou com o Fundo de Garantia por

Tempo de Servi,o (FGTS), instituido pela Lei n2 5107, de 13.09.66,

sendo o primeiro fundo de poupan,a compuls6~ia e, na verdade, o grande

responsivel pela arrrancada do SFH. O exito alcançado pelo FGTS fez com

mais ta~de fossem criados dois outros fundos de caráter

ob~igató~io, o Programa de Integraçio Social - PIS (Lei Complementar
n! 7 de 07.09.70~J para-empregados em empresas privadas, e o Programa

de Formaçio do Patrim8nio do Se~yido~ P~blico - PASEP (Lei Complementa~

n! 8 de 03.12.70), para servido~es p~bllcos, visando a participaçio dos

t~abalhadores nos ~esultados das empresa. ou nos recu~sos geridos pelo

Governo.

A reforma banciria introduzida pela Lei n! 4595, de 31.12.64, deu
•.---.._~_~ ~_. _~~-=-=or~ .._-=~~ _".,, =,_ .....•"'-_ "'_....,..~ '"=..".,...~-=_. -=--~~"'-=.,...=_...,-=:--=-_,_~ ."'---_~ -"-'-. -~- ~ .. -~.""-.=--..==----==-"'-.,..--'-~~=-=~-"'-=-=--- = -==--------'--= ---~

inicio a profunda5 .mudança5 na organizaçio banciria do Pais, .quer

cr iando novas Inst it.l.l..Í.çõe5,quer reformando os dispositivos que possi~
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bilitavam o controle dos intermediirios financeiros e do crcidito. Essa

lei redefiniu as funçSes dos agentes que interagiam no sistema

financeiro. O Conselho Monetirio Nacional (CMN), tomou o lugar do

antigo Conselho da SUMOC e continuou revisando, periodicamente, os

conceitos e as formas contidas na lei, através de resolu~3es e

circulares do Banco Central do Brasil (BC', que por sua viz subst ituiu

a 1:I1'':'pri a SUMOC.

t::m seguida, ou t ra 1e i imp or t ant e ve io compl emen t alr a Ireforma J a

iniciada, a Lei do Mercado de Capitais n~ 4728, de 14.07.65. Essa Lei

nio s6 criou novos intermediirios financeiros, como veremos mais

adiante, mas tambcim, introduziu novos instrumentos de crcldito que Iriam

permitir a canalizaçio de recursos aos diversos setores da economia. ~

dela a extensio da correçio monet~ria a quase todas as opera~3es do

sistema financeiro.

o esforço do Governo, na segunda metade da d~cada de 60, foi no

sentido de consolidar as modifica~3es impostas por essas duas leis.

No f ina 1 da década de 60 e in íc io d~ :('jésªd_a(j~e70; .0con'"elJum pl'·O-
~."_._=-. ~~'_L ,~~_-'_=_ ~ ~ __~e~='=---" _~_. "'''''~~o- -= - "'="~--<_ .. --- •

(numeras fus3es e incorpora,§es (A}~ A diversificaçio e especializa~io

da intermedia,ãofinanceira havia elevado os cu st oe operacionais dos

bancos comerciais, devido a perda de depósitos ~ vista e.~ concorrincia

de novas instituiçSes, tornando necessiria uma reestrutura,io que os

(4) As fus3es e incorpora,Ses foram explicitamente incentivadas a par-
tir de 1967, mais particularment~ em 1971, com a cria,ao da Comissio de
FIJsSes e Incorpora,ões. de Empresas - COFIE. Ver Tayares e.Caryalheiro
(1), p , 33.
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adaptassem nova rea l i d ad e , Isto fez com que SUI~9 i s s em os

conglomerados +í nac e i r os , (~ncab~e_c;:_açÜ;)lLpelosbancos c ome rc i a i s , a t rav é s--~"~~~~~-~~~ ..-
do controle acion~rio de outras institulc;:3es -financeiras, que·passaram

a aproveitar mais a rede de agincias, em termos de economia de escala.

para captar e aplicar os recursos do sistema financeiro. Voltaremos a

este assunto. quando -falarmos sobre o banco m~ltiplo.

Mais tarde, com a Lei n2 6385. de 07.12.76, as autoridades mone-

tárias sofreram nova reformulac;:io. De acordo com a exposic;:ão de motivos

o BC perdeu parte de suas func;:6es originais,

transferidas para a Comissio de Valores Mobiliários (CVM) que estava

sendo CI~iada, para nio ter sobrecarregadas suas atribuic;:3es com a

f isca 1 i z ac ão do mercado de va I ores mob i 1 i ár i os, po is _swa f' i na 1 idade.-:-
PI"ecípu~. é a de ~J(~~3-torda moeda ~",-d_o_c.~díto, da dívid~. l:lüblic<le do

balanc;:o de pagamentos.

A criac;:io das sociedades de arrendamento mercantil (cias. de lea-

sing) pela Lei n2 6099, de 12.09.74, depois alterada pela Lei n2 7132,

de 26.10.83, e a ext t nc âo recente do BNH, incorporado a Ca ixa Econ':'l\lica

Federal (CEF) , pelo Decreto-Lei n2 2291~ d e 2L.11.86, foram

modificac;:6es que o SFN experimentou ao l~ngo destes anos, além de

outras de menor impacto.

das inst itu içóes fi nanceí r as ,

Ainda hoje, as leis que regem o SFN, reFresentado no diagrama

I-a, sio as Leis da Reforma Bancária, do Mercado de Capitais e da Cria- II
f

c;:ão da CUM. Outras leis talvez devessem ser mencionadas, j~ que o sis- I
tema é mu it o dinâmico, .porém perderiam ..,em importância para.estas, que}!

definem a organizaçio e o funcionamento das autoridades monetirias e

l/rJ



DIAGRAMA I-a

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Conselho I Comiss3es
, Monetário 1---1 Consultivas!
1.__.tiau"OJl.a.l. I 1_..._. .._. .__ I

I
t

------------ ------,------1 Comiti I Banco I
I Mercado 1---1 Central do I
1._.é.J:J.p.d..o..__ ._.__ I 1.J3!:~J.l.._._._._._._I

I
i

...._-_.- ,_._. __ ._._-
I Banco do I
1 8rasil S/A 1
I ._._._._._._._._._._._._._I

f
1

_____ 1 __ ._._ .•• _-
I Irt st i t IJ. içõe-sI
I Financeiras I
I . . . I

. I _. ._
I Comissão I
I de Valores I
I ...I:1o.bJ..lJ.iLL..o.s. I

I.i. A~toridades Monet~rias

Sio chamadas de autoridades monetirias os organismos responsáveis
pela decisio e execuçio da politica monetária.

O CMN, que ~ a autoridade mcixima, tem por finalidade formular a
política da moeda e do cr~dito, objetivando o p~o9~essa ecan8mico.e 50-

cial do País. O Conselho., IJRl órgio colegiado, prevê IJRl plenirio com 14

membros (6 natos e 8 nomeados), presidido pelo Ministro da Fazenda, e

conta, ainda, com as seguintes comissões cons~ltivas: Banc~ria, de Mer-
cado de Capitais, de Cr~d.ito Rural e de Cr~dito Industrial.
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o BC ~ uma auta~quia fede~al Incumbida da execu,io e fiscaliza,io

das diretrizes e normas baixadas pelo CMN. Sua administra,io ~ composta

de um p~esidente e sete diretores (S), nomeados diretamente pelo Presl-

dente da Rep~blica. Ele ~ o orgia emissor de moeda e dele depende o

Pun c i on amen to, instala~io e transferência no País e no exterior, fusio

ou incorpora,io das Instituí,3es financeiras e suas dependências. Opera

no mercado, atrav~s da compra e venda de titulos p~blicos a fim de re-

guIar a 1 iquidez do sistema financeiro, Juntamente com o controle do

redesconto e dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Possui

um Comiti de Mercado Aberto para dirigir a circula,io dos títulos pu-

b I i c o s ,

Quanto a CVM, ~ de sua competincia regulamentar, observando a po-

litica definida pelo CMN, as mat~rias expressamente previstas na lei

que a criou e na lei de sociedades por a,3es, cabendo-lhe, ainda, fis-

calizar as atividades e serviços do mercado de valores mobiliários,

fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, al~m de outras ativida-

des. Constitui a organizaçio bisica da CVM, uma entidade autárquica, o

colegiado mais o presidente e quatro diretores que o comp3e e que sio

nomeados pelo Presidente da Rep~blica.

Finalmente, temos o BB, uma sociedade an8nima de capital misto,

com apenas seu presidente sendo nomeado pelo Presidente da Rep~blica.

At uaIment e, o Be ex_erc_e dl.LpI a funçio. Como au t or idade nlonetár ia é o

agente financeiro do Tesouro Nacional, para a execuç~oda receita e

(5) Diretorias: Normas e Organizaçio do Sistema Financeirol
Rural, Industrial e Programas EspeciaisJ Execuçio da
Monetárial Fiscaliza~ioi Administra,ioi Cimbio e
Internacionaisl e Assuntos da Dívida Externa.

Créd i to
PoI ít ica
AsslJntos
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despesa do orçamento, al~m de administ~a~ alguns c~~ditos seletivos.

Como inst ituiçio financeira exerce atividades de banco comercial.

1.2. Institui~6es Financeiras

As instituiç3es financeiras, assim conceituadas as pessoas jurídi-

cas e ~{slcas que tenham como atividade principal ou acess6ria a cole-

ta, intermediaçio ou aplicaçio de recursos financeiros pr6prios ou de
__ --------~- ~_ ._,~ .'O __ ~ ~~ ~_. __ ,. .c ~~~ cO'~ --- - ._- -- -- ~- - ~~~~-- •

propriedade de terceiros, podem ser classificadas em diferentes tipos

de subsistemas, conforme inte~p~etamos as suas características.
sentido, subdividimos o SFN em tris subsistemas: financeiro, de fomento

e de capitaiS.
, ",

1.2.1. Subsistema Financeiro

o subsistema financeiro pode ser caracterizado pela natureza de__-.-_0 -:::::o,:~~~~

seus recursos e consequentemente, de suas ope~açSes de cr~dito e finan-
~~

ciamento. Quanto aos seus recursos, podem ser exigidos ~ vista, como ~

o caso dos dep6sitos ~ vista, ou num prazo relativamente curto, em ra-

zio do compromisso de recompra que as instituiçSes financeiras assumem

ao colocarem letras de ~imbio e certificados de dep6sitos bancirios

(CDB) no mercado. A caderneta de poupan~a, qlJe tem I iqlJidez imediata,

aI~m de remunerar os seus dep6sitos em ciclos de 30 dias, seria uma ex-

ce~io, j~ que pertence a outro subsistema. Por sua vez, as opera~3es de

cr~dito e financiamento realizadas neste subsistema tem seus prazos e
taxas rigorosamente vinculados ~ capta~io dos recursOSo mencionados".,
muito embora as taxas prat:icadas pelo mercado nl.1m.dado momento podem,
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nio ser aquelas do estoque de titulos das institui~3es, verificando-se

neste caso um descolamento das mesmas.

o diagrama I-b espeCifica quais sio as instituí~3es abrangidas por

este subsistema.

DIAGRAMA I-b
SUBSISTEMA FINANCEIRO

In~~tjtuj~;:5es1
I Financeiras I
1 ._ .. _ .. ._. ._. __ ._._. __ 1

I
1---------------------1--------------------________ ,_______ _ i_______ _ 1 _

I 8ancos de , 'Bancos I I I
Investimento 1 Comerciais 1 1 Financeiras I________________ 1 ---- 1 , 1

terem o poder de cria~io de moeda escrituraI. Sio instjtui~3es que re-
~~---=-: .•.~-~ -=--=-,,---= - - -~ ---==""

Os bancos comerciaiS sio considerados institui~3es monetirias, por
___ ~.-~;, ••:::_. ~__ __ ~ _ _~ .__ 0> -.;;;2'"_~~_. , ~-_---=-..,..,- =- ~~_.=-~~~_~..---.~-= c_~._._~_==--_=_-_ -~_~~ - w--=-~'"" = - ~.......--o_-~", ~ ---~- <-~--=-- ~=--==- ..-.-- ..,....."...=- ~

cebem depósitos, principalmente ~ vista e realizam opera~3es de empr~s-

timos a curto prazo, especialmente de capital de giro para as empresas.

Al~m disso, podem captar depósitos a prazo com ou sem emissio de certi-
ficados, com cl~usula de atualiza~io monet~ria pr~ ou pós-fixada, como

os bancos de investimento. Operam virias linhas de cr~dito origin~rias

do BC, BB, BNDES, BNCC, CEF, etc., na qualidade de agentes financeiros.

Prestam serviços banc~rios como: cobrança de titulos, transferincia de

TIJndos, t:~~ebime~nt;_od~ cont as de ~gIJa, energ ia e l~tr ica , g~s, te 1efone,- ---~
___ o ~ ~~ ------- -

carnis, etc •• São as ~nicas instituiç3es, juntamente com as caixas eco-

n8micas, que tiro o monopólio da movimentaçio dos depósitos de seus cor-

rentistas atrav~s de ~heques.

_. _. - _ ~.- ..- - - - - _.- - - - - ----.- .. .~-- ... ~. -. _ •._.- - - - _ ..__ .- .. - -~~---_ ..-
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As financei~as sio instituiç3es p~ivadas constituídas na fo~ma de,__ . m;== -'

sociedades po~ a~3es, que tim como objetivo a pr~t ica de opera~3es de

tlnanciamento de bens de c on sumo dur,lveis ,1 CUI'"to E' médio p,'"azo, utill'-'

zando recursos pr6prlos ou aceites cambiaiS. As letras de cimbio s~o

emitidas pelos financiados, que na verdade outorgam este pode~ à dis-

tribuidora de um conglomerado financeiro por facil idade operacional, E

as financeiras ap3em o seu aceite, ficando responsáveis pela liquidaçio

da divida perante o investidor final. Estas instituiç3es podem trans-

formar-se em bancos de investimento, mediante alte~açio de seu objeto

social e acréscimo da palavra invest imento em sua denominaçio.

Os bancos de investimento também sio instituiç3es constituídas
< ~--"--:-- ~~.. ~.~~. -~- --:...~

obrigat6riamente sob a forma de sociedades an8nimas. Na sua origem pre-

tendia-se que estas instituiç3es atuassem de fo~ma diferente da atual,

isto é, fossem muito mais agentes de investimentos de risco do que in-

termediá~ios financeiros, e nio diferenciando-se apenas no prazo de

suas operaç3es em relaçio aos bancos comerciais. Por isso, são normal-

mente considerados como pe~tencentes ao subsistema de capitais. Os ban-

cos de investimento financiam capital fixo ou de' giro para as empresas,

'mediante aplicação de recursos pr6prios ou de terceiros, cuja tonte

principal sio os dep6sitos a prazo com ou sem emissio de certificado,

além das linhas de repasse como agentes financeiros do BNDES e CEF.

1.2.2 Sl.lbsistema.de Fomento

o subsistema de Fomento diz respeito as instituiç3es oficia.is,

montadas pelo Governo para dar suporte aos seus planos de desenvolv~-

mento econ8mico e 50cial •.Essas entidade5 utilizam o subsist~ma finan-
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ceiro atrav~s do credenciamento de agentes financeiros, ou sio comple-
Imentadas por outras institui,ões de carater privado. Normalmente, as

taxas praticadas neste subsistema sio inferiores as taxas de mercado e

os prazos bem mais dilatados.

o diagrama I-c especifica quais sio as institui~ões abrangidas por

este ~:'llIJSIstema.

DIAGRAMA I-c

SUBSISTEMA DE FOMENTO

Inst itu it;ôes
1 Financeiras 11 ,

1

I-------------------1------------------_____ 1______ _ 1_____ _ 1 _
1 Fomento I IFomento I 1 Fomento I
1 Industrial 1 IUrbano- 1 1 Agrícola I
I _._._. ._._. ._ I 11:ia.b_it ia, ion-'lJ..1 1._.__ . . I

1 , I
1 1 1 ------------
I I I I 1 I
, -.- I BNDES 1 1-- , CE:F i 1,-,- ! BNCC I
, 1 ------, , 1 , I , 1
1 I I _

I IBcos.Est. e 1 1 1 Ca ixa s 1 1 1Cooperat í va s 1
1--IRegionais dei 1--1 Econ':'micas 1 I--Ide Cr~dito I
, 1~~m(Ql v...•.__ , 1 1._~j;.iM1.!.1..iÚ.!i--1 , ----.--.---.-.-.-11 1 _

, 1 Banco do I' Soc iedades 1
1--1 Nordeste doi 1--1 de Crédito I
I I _.B.t:.a.s..ll._._._._._ 1 1 1._l.1llQb i 1 iát: i.o.l1 I _

I 1 Banco da 1 IAssocia~3esl
I-- I Amazôn iali -- 1 de P oue , e 1

1 1 1 I_~met:~~t~moslI _

I ICooperativasl
1--IHabitacio- IIn.iJJ..S... 1
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Fomento Industrial

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social e o princi-

instrumento da pol(tica de investimentos do Governo Federal. nos

termos das Leis n! 1628, de 20.06.52, n! 2973, de 26.11.56, e Decreto-

Lei n~ 1940 de 25.05.82. Para atender suas atividades ele conta com

recursos pr6prjos, dotaç3es orçamentárias e ori~ndas de empristimos e

doaç3es de entidades nacionais e estrangeiras, entre as quais se desta-

ca o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Os recursos sao re-

passados aos seus agentes financeiros, para aplicaçio, segundo a orien-
taçio de cada fundo ou programa. Conta ainda com as seguintes empresas

fil iadas: Agincia Especial de Financiamento Industrial-FINAME, que fi-

nancia a compra e venda de equipamentos industriais e agr{colas de pro-

duçio nacional; Mecinica Brasileira S/A - EMBRAMEC, que participa mino-

ritariamente de projetos industriais ati a sua maturaçioi Insumos Bási-

cos S/A - FIBASE, similar a EMBRAMEC no que diz respeito ~ produçio de

insumos básicos; e, Invest imento Brasileiro S/A - IBRASA, para os casos

nio enquadráveis na EMaRAMEC e FlaASE.

Os bancos estaduais e regionais de desenvolvimento sio semelhantes

ao BNDES, apenas que restritos ~s suas respectivas áreas de atuaçio.

Entre eles temos o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), o Banco da Amaz8-

nia S/A (BASA), o Banco de Desenvolvimento do Estado de Sio Paulo-BA-

DESP, etc •• O BNB atua. na &rea da Superintendincia do Desenvolvimento

do Nordeste-SUDENE e conta com o Fundo de Investimentos do Nordeste

FINOR, que administra os incentivo~ fiscais provenientes da deduçio do

imposto de renda das pessoas físicas e Jurídicas. Caso similar ~ o do

BASA com o Fundo de Investimentos da Amaz8nia - FINAM. Ambos os bancos

atuam como bancos comerciais.

. .".. -' .' .~ ~ ---o'· _"••••_.~_". _ _ __.. .-. __ --. ~.~~--~- -.,.,.,....,.....---.,-
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Fomento Urbano-Habitacional

As Caixas Econ3micas sio institui,3es governamentais de cr~dito e

poupan,a e fazem parte do SFH. No entanto, tamb~m concorrem com os ban-

cos comerciais à medida em que captam recursos do p~blico em geral. em-

bora nio sejam consideradas instituiç3es monetárias em virtude dos seus

dep6sitos à vista. de pouca expressio. se comparados aos dos bancos co-

merciais. representarem mais uma forma de acumula,io de poupan,a do que

moeda escrituraI. Essa conceitua,io nio parece adequada. pois tamb~m

realizam opera,Ses de financiamento às pessoas físicas e jurídicas, que

movimentam suas contas-correntes. Com a ext in,io do BNH, a CEF assumiu

a gestio do FGTS, do Fundo de Compensa,io de Variaçio Salarial, do Fun-

do de Assistincia Habitacional,do Fundo de Apoio ~ Produ,io de Habita-

,io para a Popula,io de 8aixa Renda. Assumiu tamb~m a coordena,io e

execu,io do Plano Nacional de Habitaçio Popular (PLANHAP) e do Plano

Nacional de Saneamento 8isico (PLANASA), observadas as diretrizes fixa-

das pelo Minist~rio do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

As sociedades de ~r~dito Imobiliirio (SCI) tamb~m pertencem ao

SFH. sio constituídas exclusivamente sob a forma de sociedades an8nimas
e tim nos dep65itos em caderneta de poupança a principal fonte de re-

cursos para o financiamento de habitaç6es, alim de serem agentes finan-

celros da CEF. Com a extinçio do BNH, ficaram sob a orientaçio do CMN e

sob a fiscalizaçio do BC.

As Associa~6es de Poupan,a e Empr~stimo (APE) sio sociedades ci-
vis, sem fins lucrativos, restritas aos seus assocjados. Operam. de. for-

ma semelhante as SCI.

- .._-- ._._._ .. _. _.---~-- -~.- ..•.... -._ ... -_....-- ..•.•.-.•.-..--------'-,- --- _ .."." -- - - .--"_____ •• __ .•..••.• - - • ".----"... __ '"0-' _~_~~
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As Cooperativas Habitacionais (COHAB), tamb~m sio sociedades ci-

vis, sem fins lucrativos, estabelecidas com a final idade de financiarem

seus cooperados.

Fomento Agrícola

o Banco Nacional de Cr~dito Cooperativo integra o Sistema Nacional

de Cr~dito Rural, Juntamente com as demais institu{~6es que tenham car-

teiras ou departamentos especializados e estejam autorizadas a operar

em cr~dito rural, entre as quais as cooperativas de crédito, de acordo

com a lei n! 4829, de 05.11.65, e decreto n! 58.380, de 10.05.66.

1.2.3. Subsistema de Capitais, Seguros e Leasing

Ao contririo dos subsistemas anteriores, o subsistema de capitais

trabalha com recursos que nio possuem vencimento, como ~ o caso das

ac6es ou das debintures, que apesar de possuirem prazo para resgate po-

derio ser negociadas com a opeio de serem convertidas em aeSes no ven-

cimento. Junto com as instituieSes do mercado de capitais,colocamos as

soe iedades seglJradoras e, de arrendamento mer can t i 1, em v irt ude de tam-

b~m serem consideradasinstltuicSes financeiras auxiliares.

o diagrama I-d especifica quais sio as instituicSes abrangidas por

este subsistema, que pode ser aberto em instituicSes auxiliares e espe-

ciais.

- _~_.~ ._ -__ __.._. ~_.._-._,..,_"_o _'.-'_"."__ . -0.0 _ -- .---- -_. --""'- .-



DIAGRAMA I-d

SUBSISTEMA DE CAPITAIS, SEGUROS E LEASING
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As institui~3es a seguir sio conceituadas auxiliares porque nio

sio propriamente intermediárias financeiras.

Mercado de Capitais

As bolsas de valores, as sociedades corretoras e distribuidoras e

os agentes aut ôn omo s , i nt earam o Sistema de I)i~~tl'"í uu icâo de Títul()'~(-;,'

Valores Mobiliários.

As bolsas de valores sio associaç3es civis, sem fins lucrat ivos,

em cujo recinto sio negociados títulos e valores mobiliirios de emissio

ou co-responsabilidade de pessoas jurídicas de direito pJblico ou pri-

vado, registradas na CVM. Os negócios sio realizados por corretores,

que representam seus cl ientes. As bolsas sio órgios auxiliares da CVM e

a elas compete fiscalizar as sociedades corretoras (seus membros) e as

operaç3es realizadas em seu recinto.

As caixas de registro e liquidaçio sio sociedades de direito pri-

vado, civis ou comerciais, que tim a incumbincia de registrar, liquidar

e compensar as nesoc ia~3es· à v ista, à termo·, e à TI.1b.1ro,rea I izadas nas

bolsas de valores. A Resolu~io n2 321 do BC, de 18.03.75, tornou facul-

tativo a manuten~io. das caixas, permitindo que seus serviços sejam

prestados pelas próprias bolsas.

As sociedades corretoras sio instituiç3es intermedi~rjas nas ope-

raç8es realizadas nas bolsas, operando por conta própria ou de tercei-

ros I const itIJídas sob a forma de soc iedades anôn imas OIJPor cotas ...de

responsabilidade limitada~ A corretora pode ser membro de mais de uma
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cer a

desde que autorizada pelo BC, e esta obrigada, para poder exer-

intermedia,ão. a adquirir um título patrimonial de emissão da
bolsa,

bolsa de valores de sua sede, o mesmo ocorrendo se for membro de mais

de uma bolsa. E só poderi adquirir um título de cada bolsa.

As sociedades distribuidoras, tamb~m organizadas sob a forma de

sociedades an8nimas ou por cotas de responsabilidade limitada. têm por

objeto a subscriçio de títulos para revenda ou sua distribuiçio e in-

termedia,io no mercado de capitais.

Os agentes aut8nomos de investimentos, que só podem ser pessoas

físicas credenciadas por banco de invest imento. sociedade de cr~dito,

financiamento e investimento, sociedade de cr~dito imobiliirio, socie-

dade corretora e sociedade distribuidora. não tem vínculo empregat ício

com qualquer dessas institui,Ses. mas exercem suas atividades por conta

e ordem das mesmas (para at~ c inco delas. no má:<imo>. isto é , c c loc acão

de títulos e valores mobiliirios no varejo, em contato direto com os

investidores.

Outras

As sociedades seguradoras, constituídas sob a forma de sociedades

an ên imas, tim como principal fonte de receita, o prêmio de seguro, que

como contrapartida lhes obriga a pagar uma_determinada indeniza,ão se

ocorrer o sinistro •.Como parte do prêmio obrigatoriamente deve ser in-
vestido no mercado. em aplica,3es financeiras, aquisi,Ses de a~3es e
im6veis, as companhias de seguro sio importantes canalizadoras de pou-

pan~a para o sistema,5inanceiro, estando essas reservas t~cnicas, como



~;;ão chamadas, sujeitas ~s normas do CMN. As companhias de seguro sio

reguladas e controladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados

(CNSP) e fiscalizadas pela Superintendincia de Seguros Privados (SU-

SEP). Atualmente o seguro no Brasil esta regulado pelo Decreto Lei n!.

73, ,je :'2:\. • i i .66 I que criou o Sistema Nacional de Seguros Privados,

abrangendo todas as opera~3es de seguros, resseguros e intermedia~io de

neg':'ci os , isto ti, corret ore-s (2 COI" ret agem "

As sociedades de arrendamento mercantil, também constituídas sob a

forma de sociedades an8nimas, realizam operaç5es de arrendamento mer-

cant il ou "leasing", como são mais conhecidas. Inst ituidas pela Lei n!

6099, de 12.09.74, depois alterada pela Lei n~ 7132, de 26.10.83, essas

opera~3es podem ser realizadas por institui~3es financeiras, desde que

autorizadas pelo CMN, orgio responsivel pelas condiç5es em que as ope-

podem ser realizadas. Essa alternat iva de financiamento d~ ao

cliente de uma companhia de leasing, a possibilidade de escolher um bem

de que necessita e negociar com o fornecedor o preço e o prazo de en-

trega. O bem é adquirido ~ vista pela arrendadora,

vingincia do contrato recebe aluguéis de acordo com os períodOS
previamente ajustados. No final do contrato, se o financiado optou pela
compra do bem, poderi efetui~la pelo seu valor residual prefixado ou

sujeito a preço de mercado. De outra forma, teri que devolvi-lo ou

renovar o contrato. Esta modalidade de leasing é conhecida como leasing

operacional, devido a sua semelhança com o aluguel ou locaçio. A outra

modalidade é o leasing financeiro, que correponde a urna compra

financiada e que envolve o registro do direito de propriedade do .bem

arrendado nos livros da .arrendatiria, como se ji adquirido fosse.
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Institui~3es Especiais

As institui~3es especiais, além de nio serem intermedi~rias finan-

ceiras sio constituidas para atender uma finalidade específica.

t!ts sociedades de t nve st imento, inst i t u idas pelo Decr-et o+Le i n2

1401, de 07.05.75, e alteradas pela Resoluçio n! 519 do BC, de

13.03.79, sio pessoas Jurídicas constituídas sob a forma de sociedade

que t&m por finalidade captar recursos no exterIor para ap} j-

caçio no mercado de capitais. Quando um conglomerado financeiro dispu-

ser de banco de investimento, a autorização para constituição de socie-

dade de investimento é concedida exclusivamente ~ esta instituiçio. Po-

dem, também, ser constituídas por sociedades corretoras.

Os fundos m~tuos de investimento sio administrados por bancos de

investimento ou sociedades corretoras. sio constituídos sob a forma de

condomínio aberto e dependem de prévia aprovaçio do BC, ouvida a CVM.

Os recursos captados pelos fundos sio aplicados em uma carteira diver-

siTicada de títulos, cuJos resultad-os-sio-distribuídos- aos cot-istas na

proporção do n~mero de cotas possuídas.

Num esquema semelhante ao dos fundos m~tuos de investimento, t{-

nhamos, até a bem pouco tempo, os fundos fiscais de investimento cria-

dos pelo Decreto-Lei 157, cuja finalidade era conceder estímulos fis-

cais à capitaliza~ão das empresas e reforçar os incentivos fiscais à

aqlJisi~ão dea~3es. E_sse mecanismo foi transformado pela Resolu~ão n!

1023 do BC, de 06.0S.8S, num fundo m~tuo de investimento comum.
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Para completar este segmento, teríamos as carteiras particulares

de t itulos e valores mobili~rios, pertencentes as pessoas físicas e ju-

r íd icas , que sio entregues a uma instituiçio financeIra para adminis-

traçio e tamb~m moYimentaçio de car~ter especulat Ivo.

I.3. Banco M~ltipl0

A reorganizaçio do sistema, originalmente pensada como dividida em

c omp art í men t os ~:;eparadosou espec ia l i zados , pOI~tant(.J,insp i rada no mo-

del0 americano, aonde cada instituiçio desenvolve uma funçio particu-

Iar, isto é, os bancos comerciais captam dep6sitos ~ vista e fazem em-
~-=>"_...,,~~_~ --'"_,-'-:?'~"'-"7:~~-~-=-"~"'--=--~---"'----- -"->-- --_~ ~_--_=_-....,.. =_-'"_-'" _-== . _ .~.;.____= __=" ___=_'_==____~___,..--_________==___=_.-.----- .,,- __

pr~stimos comerciais, as financeiras aceitam letras de cimbio decorren-
~~~ _~.~~~ __ ~~--.c_~~.--~c--.~ ~~._.~-~ -- ~-_~-~. ~.•~_~~c-·_"_~_~~_-_~~ =~_.~.,~~ _~ "_~.~_.="~C ~C

te? ge _cr_~diJ:o_s_à~con?IJmjdol"es,e assim por diante, de ixou de lado dois

problemas bastante importantes (6), sio eles:

a) economias em escala na captaçio e movimentaçio de fundos, ou

seja, se as instituiç3es fossem integradas, uma mesma estrutura

operando com duas ou mais instituiç3es teria o seu custo dilui-

dOj reduzindoj- portanto~ oscusto~ unit~rios, ao contr~rio de

instituiçSes isoladas. Mais tarde verificou-se que as institui-

ç3es independentes nio conseguiriam concorrer com aquelas li9a-

das a bancos comerciais; e,

b) economia de risco pela diversiflcaçio de operaç3es, isto i, se

as instituiç3es fossem integradas, o risco de suas operaç3es

(6) Ver Mercado de CapitaJs - Instituiç3es Financeiras. Conjuntura Eco-
nômica, p. H~8-111.
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estaria diluído pela atua~io em diversos mercados de captaçio e

aplica,io de fundes, ao contr~rio do que ocorreria com as ins-

titui~Ses isoladas.

Isto, sem considerar as in~meras vantagens que mais tarde tamb~m

ficaram comprovadas, de num mesmo local, a agincia bancária, poder se

ter acesso a todos os negócios e servi,os que sio oferecidos pelas ins-

titui,Ses financeiras do sistema.

Por outro lado, os bancos comerciais, que haviam perdido importin-

cla no início da reorganizaçio do sistema, em razio de sua compartimen-

eram as ~nlcas instituiçSes financeiras que reuniam condi-

~Ses para viabilizar a reforma. Isto porque, além de ji estarem atuando

no mercado financeiro, possuiam pontos de venda espalhados por todo o

País.

A lideran,a dos bancos comerciais na forma,io de conglomerados
ainda mais, quando as normas regulamentares baixadas pelo

CMN admitiram a pOSSibilidade da empresa lideI" do conglomerado partici-

par do cap ital de out ras in-stit u i cSes , ql.1elhe-prestassemservio;os sub-

sidi~rios oU complementares.

Ao mesmo tempo em que os novos instrumentos financeiros, de capta-
~io e aplicaçio de recursos, foram sendo desenvolvidos~_ com base nas

Leis da Reforma Banc~ria e Mercado de Capitais, os conglomerados finan-

ceiros foram se estruturando a fim de atender adequadamente a demanda

de opera~aes (credltlcias e financeiras) e serviços, que ampliariam so-

bremaneira suaa ativ_idades. Esse esforço acabo~ transformando a rede
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banciria numa v~rdad~ira red~ d~ ·sup~rmercados· aonde se ~ncontram to-
das as modalidad~s de operaç6~s e s~rviços, previstos na leglsla~io em

Os dois probl~mas citados ant~riorm~nt~ foram ~ntio superados, '.a

medida ~m que pr~val~c~ram o principio da economia de escala, evitando-

se assim a sup~rposiçio d~ estruturas operacionais e administrativas

voltadas para a m~sma finalidad~ e com idinticas funç3~s, ~ o principiO

da ~conomla de risco, atraY~s da participaçio acionária entre as insti-

tuiç6es do conglomerado financ~iro.

{~t~ a bem POllCO t:: emp c , os pr inc ip a is cong Icme rado s f ín anc eir os

possuíam quase todas as instituiç5es do SFN, b~m como empresas compl~-

mentares: t IJri SolO, promotora de vendas; ou de suport~: vigilância e

transport~ d~ valor~s, administraçio d~ bens, al~m daquelas ori~ndas de

merados resolveram não manter m.a~Ls~c.eJ~.t~ostipos de empr~sas, tais C~)JllO________ ------ _ _ ._. _~-= ___,._."",,,,, -,-, ,_,. __ =-" _~--~_ """,.,...-o-~ ~ ---~ .. ~- ,--~---

turismo e seguros, embora já fossem proibidos pelo BC •. ~._ ~ __""'~ ~ __ ~ ... ,~~.__.._,........ ....,._~~ ~ ..~,...... --.----,_~~. __ .~.---o.

Para a consolida~io das demonstra~3es financeiras das empresas que

tomp6em um conglomerado~ o BC introduziu a Contabilidade do Sistema Fi-

nanceiro - COSIF, atrav~s da Circular n2 1273, de 29.12.87, embora os

conglomerados já fizessem tal consolidaçio, com base na lei das Socie-

dades An.:'nimas, 112 6404. de 15.12.76. Esse plano contábil, elaborado
durante muito tempo, para atender todas as instituiç6es do sistema fi-

nance iro , com exce~io das companhias de seg IJro I.. teve

desenvolvimento devido a:
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a) imposiçio da p~6p~ia Lei das Sociedades An8nimas, no que se ~e-

fere a consolidaçio das demonstraç3es financei~as de companhias

abe~tas,· ~ue tenham mais de 30% de seu pat~im8nio liquido ~e-

presentado por investimentos em controladas, ou de grupos em-

sociedades,

que estejam constituidos fo~malmente em g~Up05 de

independentemente de serem ou nio companhias aber-

tas ou, mesmo, que a sociedade de comando nio seja S/A, tal co-

mo no caso de uma limitada; e

b) necessidade do BC em uniformizar os registros contábeis dos

atos e fatos administrat ivos praticados pelas instituiç3es, com

o estabelecimento de reg~as, c~itirios e p~ocedimentos para a

obtençio e divulgaçio de dados, que possibilitem o acompanha-

mento do sistema financeiro.

o COSIF abrange tamb~m as sociedades que, embora nio controladas,

sejam financeira ou administ~ativamente dependentes da companhia, em

consonância, portanto, com as no~mas da CVM. Nesse sentido, o conceito

de conglome~ado financei~o, pa~a efeito do COSIF, é o conjunto de enti-
dades financeiras vinculadas diretamente ou nio, por participaçio
acionária ou por controle operacional efetivo, ca~acterizado pela admi-

nistra~io ou gerincia comum ou pela atuaçio no mercado sob a mesma mar-

ca ou nome comercial.

Desta forma, o conglomerado financej~o, como se fosse uma ~nica

entidade econ8mica, continuou a elaborar a consolidaçio das demonstra-
~3es financeiras atrav~s. de sua.institui~io lider, assim conceituada a

institui~io financeira que detenha o maior poder de controle dentro do
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respectivo conglomerado ou, no caso de inexistincia de participa~3es

acion~rias entre as empresas Integrantes do conjunto sujeito ~ consoli-

da~io operacional, a de maior porte medido pelo montante do patrim8nio

líquido. Portanto, para efeito de consolida~ão, as transa~3es de quais-

quer natureza realizadas entre as institui~5es componentes do con91o-

merado, continuaram a ser consideradas como se tivessem sido efetuadas

entre departamentos integrantes dessa unidade econ8mica.

+'0 i o

primeiro passo em direçio a uma nova mudan~a no SFN, que, na verdade,

se resumiu na formaliza~ão do que j~ ocorria na pr~tica, ou seja, a

criaçio do banco m~ltiplo.

A Resolu~io n2 1524, de 21.09.88, complementada pela Circular n2

1364, de 04.10.88, facultou aos bancos comerciais, bancos de

investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito

imobiliirio e sociedades de crédito, financiamento e investimento, a

organiza~ão opcional em uma ~nica institui~io financei·ra (banco

m~ It ip lo) , com personalidade jurídica própria. Isto, através de um

processo resultante do fusionamento das institui~3es, da incorporac;:io

pela instituic;:ão lider das demais ou do simples agrupamento delas,

dependendo da melhor soluc;:ão do ponto de vista acionirio.

A denominac;:ão de banco m~ltiplo só poderi ser utilizada pelas

institui~3es financeiras que operarem cumulativamente em pelo menos

duas das seguintes carteiras:
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• carteira comercial: regulamentaçio dos bancos comer-
ciais;
carteira de investimento: regulamentaçio dos bancos de

investimento;
• carteira de desenvolvimento: re9ulamenta~io dos bancos

de desenvolvimento;
• carteira de cr~dito imobilj~rio: regulamentaçio das

sociedades de cr~dito imobiliário; e
• carteira de crédito, financiamento e investimento: re-

9ulamentaçio das sociedades de cr~dito, financiamento

e invest imento.

Podemos admitir que as demais instituiç3es, nio substituidas pelas
dos bancos m~ltjplos, e que compSem os conglomerados

financeiros, forma sob a qual continuam organizadas, manterio a sua

atual identidade jur{dica, distinta do banco m~ltiplo, constituindo o

Sistema Nacional de Mercado de Capitais. Seguros e Arrendamento

Mercantil.

A Resoluçio n! 1524 também estipula limites m{nimos de capital e
patrim8nio liquido, por carteira a ser operada pela instituiçio, cons-
titu{da de acordo com seu regulamento, bem como acr~scimos, tamb~m por
carteira, em funçio da categoria das agincias que possuir. Esses limi-
tes variam conforme o sistema financeiro do banco m~ltiplo, privado

(SFP), oficial estadual (SFOE) ou oficial federal (SFOF).

Para as instituiç6es com sede nas regi6es de atuaçio das Super in-
tendincias do Desenvolvimento do Nordeste-SUDENE# da Amaz8nia-SUDAM e

-- -- •• _-o __ ••• - - - •••• " ._" .,' __ ._ - - ,...- ...,.~ __ , __ ._ •••• _: •••• _' .•••• -.-. - __ o •• _ •• ---- ".------:--- .~-
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da Regiio Centro-Oeste-SUDECO, a Resoluçio previ uma reduçâo das exj-

gincias de capital e patrim3nio líquido, condicionada a que certa pro-

porçio de agincias e de operaç6es ativas estejam concentradas nas res-

pectivas regi6es onde se situam as sedes.

Objetivando desregulamentar e desburocratizar a operacionalizaçio

e funcionamento das instituiç6es financeiras, a Resolu~io ainda

uma altera~io nos parimetros bisicos relacionados ao equilíbrio patri-

monia1, capacidade de endividamento e direcionamento do cridito~

A cria~io do banco m~ltiplo impl[ca na adaptaçâo do sistema con-

forme d i asrama I-e sem, no entanto, alterar o en Poque já visto I)os s'Jb:-_,

sistemas, apenas que, ao inv~s de institui~6es isoladas, temos cartei-

ras pertencendo a uma mesma sociedade, ou seja, o sistema foi reorgani-

zado, mas seu funcionamento continua praticamente o mesmo.

Porim, de acordo com a nova carta constitucional, esti se exigindo

aedi~io da nov~ regulamenta~io do SFN (7), em substituiçio as Leis n!s

4595, 4728 e 6385, vistas anteriormente. Entre os v~rios estudos exis-

tentes. destaca-se o .nteproJeto de lei complementar elaborado pelo BC.

que previ a extin~io do CMN, institui~io do Fundo de Garantia de Dep6-
sitos e Aplica~6es (FGDA). defini~io do conceito de juros reais. etc ••

(7) Ver Ogasavara - Sistema Financeiro e Banco Central. Conjuntura Eco-
nômica. p. 38-40.
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11

DESENVOLVIMENTO DE CONTROLES GERENCIAIS

o control~ gerencial (1) em conglomerados financeiros seri maIs ou

menosl.it iI , dependendo de como o confronto de moedas for tratado num
modelo para essa finalidade. Isto porque, sendo o dinheiro a mat~ria

b a s e s , 01.1 seja. sofr~ndo' varia~6es de ordem monetiria, cambial e at~ de

mercado,
demonstrar. adequadamente, o resultado de possíveis tranferincias de

..~ ~_. __.__~~ ._~_---,~. ~_........,.. =-----~-~ ...__ ._-=---- _o." _r_ - ,--

recursos entre as operaç:Ses do conglomerado, seri totalmente ineficaz.
~_-=- _.__ ~~.,...-.....o=-----"__.-o-~ ~---~....•."'-=---.~-~_ .••_--'-- .

Agravado pelo fato de nossa economia ser tio inst~vel.

Desta forma, qualquer modelo dever~ dar bastante infase ao

• Pun d ing • sem, no entanto, deixar de real~ar a
importincia dos custos administrativos e em particular dos custos de
sistemas e processamento de dados, cada vez mais expressivos nesse

contexto.

Tal modelo dever~ utilizar, ainda, a contabilidade financeira como

fonte primária de informaç:ões, reflet-indo, assim, sl.1as prát icas

------------(1) Em termos gerais, segundo Anderson, Schimldt e Cash Practical
Controllership, o controle gerencial divide-se em dois grupos: o
tradicional qlJe refere-se a rotina cont ãb i l, incluindo o controle de
bens e as demonstrações financeirasi e o gerencial, propriament~ dito,
qlJe refere-se a,s in.formações de controle de reslJltados e riscos,
apoiadas no planejamento. Este cap ituJo. diz respeito ao seglJndogrtJPo,
chamado-o também de.__avalia_,ão econômica._

.._.-,.-_..-. _ ,---.---..-_._--~,.._--'.. - -----~~ _..,..- -_ ---_._---:--::==-~~
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usuais (2). Uma vez ·amarrado·, contabilmente, obteri maior segurança

quanto aos resultados que apresentar, sem prejuízo da introdução de

reconciliaç3es, quando necessirias (3).

11.1. Organiza~ão dos Conglomerados

Dentre os tris principais tipos de organização: funcional, d i v i-'

sionalizada e matricial, sem d~vida, os conglomerados financeiros

nacionais adaptam-se ao primeiro tipo (4).

Numa organizaçio funcional, cada gerente ~ responsivel por uma das

diversas funç3es neeess~rias a consecução dos objetivos da empresa.

A função de um gerente, pode estar relacionada com atividades des-

t inadas a gerar lucro ou com at ividades de suporte, impreSCindíveis ao

._._._._-_._-----(2) O prof. Iudícibus - Contabilidade Gerencial, p.16 diz que ·0 ponto
d e ·r 1.1Pt 1.1r a· e n t I' e os do i s 9 I" a n ti (:~~;> " .• !\ In n:::..d,',\C n1'1 t ab i 1 I (I ad(,:(f I 1'1 ,:\1'1 c: E~ i I" <:\ e
gerencial) nio ~ tão fieil de ser discernido. Certos relat6rios, c~pula
do processo contibil-financeiro, tais como o Balanço Patrimonial, a
Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fontes e Usos de Capital
de Giro Líquido. representam, de certa forma. a fronteira entre
contabilidade financeira e gerencial". Horngren - Contabilidade. de
Cu_tos, p. 892, por sua vez, coloca que ·0 sistema contibil do futuro
provavelmente consistir~ em um ~nico sistema de finalidades m~ltiplas
com um esquema de relat6rios altamente seletivo·.
(3) Anthon~ Contabilidade Gerencial, p. 212. escreve que ·Os
critirios da contabilidade gerencial sio iguais aos da contabilidade
financeira utilidade, objetividade e exiquibilidade mas esses
critirios podem levar a princípios diferentes nos dois tipos de
contabilidade·. Corno exemplo ele cita uma questão sobre aluguel
atribuído. que em nosso caso dis~ensa o usO da reconcilia~ão, devido a
forma como foi considerado no modelo - afetando as partes (preocupa~ão
da contabilidade gerencial) mas nio o. todo (preocupa~io da
contabilidade financeira) - conforme planilha IV-a.
(4) Entre os conglomerados estrangeiros. o Citlbank i um_ exemplo de
or9 an iza~ io d iv is iona lizad a, ses un do PaI hares - Toda Aten~io Agora. à
RetaglJarda. Balan~o.FJn.anceiro, p. 60-65.

_ -_..:._----- _:!.._--- ... - .. , .~_... _-~-",-~., -.,.....--'-.-.~_._ ..-~-;:.---- . __.. "-'-_:_'~'--- .-
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apoio das primeiras. Pode at~ relacionar-se a atividades mistas (5).

As atividades destinadas a gerar lucro num conglomerado financei- ')
e!'!aquelas I~e 1a.t i va s a. i nter med i ac âo f i n an c e i r a , captaçãoI~O I

Tais atividades sio desenvolvidas pelas áreas comerciais dos o:on-

glomerados, pl'"incipalmente, atrav~s da rede de agincias dos bancos

comerciais. pontos de venda é que se dá quase todo

relacionamento entre o cliente e o conglomerado.

As áreas comerciais realizam neq6cios, que podem ser divididos em

dois grupos: nOl'"maise especializados.

Pb~~
Os negócios normais dizem respeito <).0 ~;ubsistema financeir...o,visto.---.---~-._-----~---- " .

no primeiro cap{tulo, e tim na rede de agincias o seu principal canal

de distribuic;:io. Em muitos conglomerados, a área comercial, responsivel

por esses negócios, possui estruturas distinta~ para banco de varejo tE'

atac ado , a fim de poder at end er os c Lien t es, independentemente de seu

porte, e enTrentaraconcorrincia.

Os neg6cios especializados exigem ireas comerciajs tamb~m especia-

lizadas que, de qualquer forma, utilizam a rede de agincias para a
comercializac;:io de seu~ produtos. Entre elas, podemos citar as ireas de

câmbio, cr éd l t c imob i li ir io , leasing, investimento, etc •• Esta

situac;:io, exige que um modelo de controle gerencial disponha de meca-

(5) Ver Institute, Bank Adminnstration
Planificacjorr~~ Control, p.82.
------------ Costos _ Bancarios.para

.....-- --~-'-'---...".-" - .. - "".---"'------ . - ---_ -~----_.- - - -.
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nismos para ressarcir a rede de agincias dos custos incorridos pelos

serviços prestados à essas áreas.

As atividades de suporte, por sua vez, relacionam-se com a presta-

çio de serviços internos que, por motivo legal, de segurança, economia,

qual idade, etc., sâo executados por áreas do conglomerado, const itu(das

para essa final idade.

Tais servi~os envolvem: sistemasi processamento de dadosi

porte de valores; transporte e manuseio de malotes; processamento de

numerário; conserva~âo e manutençio de bensi telecomunicaç3esi seguran-

ça; suprimentos; seleçio, treinamento e administraçio de recursos huma-

nos; aud í t or ia; inspetor ia; entre ou t ros , Num conglomerado, esses sel'"-

viços tendem a ser mais eficientes e econ8micos quando confiados a um

gerente, do que se fossem divididos entre as áreas comerciais, como

sugere uma organizaçio divisionalizada.

Por outro lado, como sabemos, uma das principais desvantagens das

organizaç3es funcionais, em virtude da pr6pria divisão de atividades, ~

que a responsabilidade pelo lucro ou preJuizo nio pode ser atribu{da a

um ~nico gerente (6). Se um gerente ~ responsável por uma área

comercial e um outro por uma área de suporte, será muito dificil, se

não impossível, identificar a contribui~ão de cada um na formação do

lucro do conglomerado.

da direção geral em planejar

ia necessidade .)

e coordenar as atividades das unidades t
Outro aspecto importante da organiza~io funcional, ~

------------(6) Ver Horngren (2)~ p. 442.

_________ •• __ ._ •• .•. _. ~_. ,"",. _.0> •••• _'. __ , ••• -' ". - -- _. -.----- ._.~--_ •••
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+un c i on a i '5 , além de resolver disputas entre os gerentes, que não

possuem a mesma vIsão global do conglomerado.

Desta forma, podemos admitir que tais ger~nt~s sio responsáveis

por unidades do conglomerado, denominadas centros de responsabilidade,

subdivididos em departamentos, que formam uma hierarquia. Na hip6tese

do centro desenvolver atividades mistas, sup5e-se necess~rio descer no

nível hier~rquico, isto é, departamento 01.1 nível inferior, a fim de

sepan:",o-las.

11.2. Contabilidade por Responsabilidade

~ fundamental para um modelo. que o sistema de contabilidade seja

consistente com a estrutura organizacional, classificando as contas

patrimoniais e de resultado por tipo e origem (7).

Com base na contabilidade por responsabilidade, 01.1 até departa-

mentalizadai podemos chegar aos centr-os-de-cllsto e lucro oque devem ser

utilizados por um modelo. Esses centro~ distjnguem-s~ dos centros de

responsabilidade por considerarem as receitas e despesas rateadas e/ou

trans-feridas entre eles, acumulando-as independentemente de· suas

origens. isto é, em raz~o do beneficio que recebem (8). Desta forma.

os centros de responsabilidade sio transformados em centros de

(7) Ver EII is, - O Planejamento dos Luc ros para Bancos •. Revista ..de
Ad••inistraç:io deE18presas, p. 21.
-----------
(8) Ver L i, - Contabi 1idade' de' Custos;;,.p. 127.
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DI_AltA lI-a

ESTRUTUIIA00 IftIOE\.O
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PI'" oduc ão (9) , que desenvolvem atividades comerciais ou de suporte,

conforme abordagem anterior.

o diagrama lI-a, pretende ser uma representaçio gr~fica da i nt e+ ':1
'.i!

graçio da contabilidade com esta esp~cie de modelo.

Como o enfoque deste controle ~ um conglomerado e nio uma

instituição financeira em particular, embora nada impeça que tal modelo

seja utilizado apenas por uma inst ituiçio, as posições contábeis das

empresas do conglomerado devem ser consolidadas, conforme falado no

primeiro capítulo. Portanto, os saldos existentes ou as transações

realizadas entre elas, ou seja, suas relaç3es m~tuas (10), devem ser

canceladas para evitar dupla contagem.

11.2.1. Centros de Lucro

Quando o desempenho de um centro de responsabilidade ~ medido em

termos de lucro, que ~ a diferença entre receitas e despesas, o centro

de responsabilidade i denominado de centro de lucro (11).

(9)--7E~b~~ina contabilidade financeira só se considere a receita
quando ~ realizada, na contabilidade gerencial ~ perfeitamente correto
definir receita como valor de produção do centro, seja realizada ou
nao. Assim, a fibrica pode ser um centro de lucro, "vender" sua
produção aO departamento de vendasl ou departamento de serviço, .tais
como o departamento de manutençio, que pode ·vender" seus serviços aos
depar:tament os que. os recebem ~. Ant hon~ (3), p. 280.

(10) Como exemplos podemos citar: os convlnios de prestação de serviços
interempresasJ os certificados de depósitos bancários e aS letras de
cAmbio de emissio do banco de investimento e da. financeira,
respectivamente~ existentes no estoque de títulos.de renda fixa do
banco comercialJ os cr~di.tos de arrendamentos_adquiridos_Aa eia. de
Leasing pela Sociedad~ de.Cr~di10 Imo~ili~rioJ _.ntr~·outras •.

(11) Ver Horngren" (2)_~ p" 429.
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Num conglome~ado financei~o, esse cent~o de ~esponsabilidade tem

um gerente ~espons~vel pela rentabilidade de suas opera,3es e pelos

custos que c on tI~o 1a • Isto ,
E: .' com a

conglomerados, ele deve se·utilizar de servi~os inte~nos centralizados,
sobre os quais, pode questiona~ a quantidade e a qualidade, mas nio seu

c ust o ou preço (12), a não s er que lhe permitam ne90ci~-lo. Porém, isto

raramente acontece, ficando po~ conta da di~e,io geral, o c~ité~io a

ser adotado quanto ao pre~o de transferincia desses servi~os.

o diag~ama II-b, ap~esenta duas ma~gens pa~a a avaliação dos cen-

tros de lucro deste modelo, a margem financei~a e a margem de

desemllenho.

~as de captação e aplicação de ~ecu~sos. Esta ma~gem já leva em,

consideração as possíveis transferincias de recursos entre os centros.'

Da mesma fo~ma que o sistema interno de preços para a t~ansferincia de;

servi~os centralizados, como veremos adiante, temos aqui a necessidade

de um sistema interno de preços para a transfe~incia de recursos. Num

modelo desta natureza, podemos introduzir até um sistema de negociação,

que permita aos centros trocarem recursos entre si, ~ medida de suas
necessidades e a taxas preestabelecidas ou arbitradas. Este sistema,

sem düvi da, estimular~ a maximizaçio dos resultados por centro e,
\,

conglomerado.

(12) Segundo Horngren (2), p. 443, 'Há duas alternativas básicas para
estabelecer pre~o~ de transferincia intra-empresa: alguma. versão de
custo ou algulla.versão,.c,de.mercado'.

------------
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Normalmente, a margem financeira seri desdobrada em termos de flu- \!!
n

de r e c ur s o s , isto é, conforme os reCUFSOS torem t axad os , Neste

sen t ido, podemos t er tFP.S flu:<os·:sem remuner acão ,
iícom remunera~io!

prefixada e com Femuneraç:io postecipada. A separaç:ão pelos recursos e

em decorrência dos mesmos precederem as aplicaç:5es, que devem guardar

perfeita cOFrelaçio com estes.

Além dos dep6sitos ~ vista, o 'floating" gerado pelas obrigaç:3es

por receb imento r cotir anc as , carnes, i mpost os , e t c ,) constitl.1em-s(~ em

importante fonte de recursos para o fluxo de recursos sem remunera~io.

Estes recu,'"sos, do banco comercial, devem ser c an a I i z ad o s ,

prioritariamente, para as apl icaç:5es contingenciadas (compuls6rio em

espécie, pequena e média empresa, rural, numeririo das agências e

liquidez). Os recursos que excederem as aplicaç:5es contingenciadas

podem ser transferidos para os demais fluxos, que remuneram melhor as

atFavés de mecanismo pr6prio embutido no modelo, como

e:<pI icado ac ima •

Os fluxos de recursos com remuneraç:io, prefixada ou postecipada,

são constituidos por dep6sitos a prazo, aceites cambiais, caderneta de

poupança, captaç:3es no mercado aberto, repasses em moedas nacional e

estrangeira, entre outros. A canalização desses recursos é efetuada
atraY~s d~ aplicaç3es tais como, capital degjro e fixo, financiamento
de im6veis, arrendamentos, Finame, Resolução 63, etc. A administração

destes fluxos é de suma importincia para os conglomerados, que devem

evitar possíveiS desbalanceamentos, al~m de controlar os ·spreads· das

operaç3es. Outro detalhe importante ~ que. as disponi~ilidades_que._nio

. incluem o numerár íe ..d.a5agênc ia5, devem"·figurar. no fluxo. de .recursos_o
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com remuneraçio postecipada, pois ~ de extrema importincia que as

respectivas areas financeiras dos conglomerados minimizem os recursos

retidos em caixa.

Neste ponto, devemos ressaltar a importincia da necessidade deste

modelo conta~ com dois centros de lucro, embora nio sejam ~reas

comerciais como os demais.

Um deles, diz respeito a gestio do patrim8nio. Como este modelo
~~~"~

nio prevê a distribuiçio do patrim8nio entre os centros, em razão da

estrutura" organizacional dos conglomerados, existe a necessidade da

criação de um cent~o que cuide da avaliaçio econ8mlca do patrim8nio.----._ ...-

Nest e sentido, surge um outro problema quanto a utilizaçio desse

patrim8nio pelos centros. A parte relativa ao capital de giro pode

muito bem ter seu fluxo controlado pelo sistema interno de preços para

a transferincia de recursos, mas, o capital fixo, representado pelo

imobilizado pr6prio, depende de outro mecanismo para o seu controle.

Esse mecanismo esbarra num problema s~rio de definição, pois os

centros tambim podem estar localizados em im6veis alugados de

terceiros, podem estar utilizando equipamentos arrendados, enfim podem

dispor de uma certa variedade de opç3es quanto ao imobilizado, embora

nem sempre possam decidir sobre elas. Por outro lado, a direção

geralmente espera uma remuneração mínima sobre o patrim8nio, para

manter ou mesmo elevar o retorno sobre as aç3es das empresas do

conglomeradO. Se fosse possível manter uma equiparação com os preços de
mercado, em relação aos aluguiis dos bens pr':'llrios,esse cr t t ér f o seria.

o mais indicado. Porim, como isso ~ quase impossível. normalmente,. OP-

ta-se por cobrar um aluguel teórico correspondente a uma determinada

___ ".. , __ ._. ~•. _, . . .• . __ .__ '_0- __ _ ~ .._.- -- • --.---- --' rr-:-:
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taxa sobre o valor do bem corrigido, descontando-se a deprecia~io

acumulada se essa taxa embutir a recuperaçio do invest imento.

o outro centro, diz respeito a área financeira, que alim de ser

r e s pon s ável pelo caixa do conglomerado, negocia com o mercado a compra

e venda de papiis e pode atuar como "dealer" do BC. Desta forma, nio
(j" MlA (ft'!r_ ~{..

podemos transferir sua efici~ncia ou ineficiincia rara os demais

centros, que lhe confiam seus recursos.

No caso do conglomerado contar com banco m~lt irlo,

comercial englobará as carteiras: comercial; de investimento;

c r é d ito, financiamento e investimento, ou seja, o mesmo subsistema

financeiro do primeiro capítulo, enquanto a área de criditO imobiliário

contará evidentemente com a carteira de crédito imobiliário.

Depois de apurada a margem financeira, temos o resultado de servi-

'os de cada centro. Estes, poderio estar separados em dois grupos:

financeiros e físicos. O grupo dos serviços de admlnistraçio de fundos

m~t IlOS, de venda de aç3es, de avais e fianças, etc., que 'dependem de

uma taxa de remuneraçioJ e o grupo dos serviços tarifados, c omo :

cheques, cobrança de t{tulos, cart~o magnético, ficha cadastral,

recebimento de carnis, etc., que sio cobrados por quantidade.

Ainda, dentro desse bloco (resultado de serviços), podemos prever

um esquema de ressarcimento ~s agincias, dos serviços prestados entre

elas (por exemplo, a cobrança de t{tulos, que podem ser pagos em

qualquer agincia da rede) e para os demais centros (por exemplo, a
)
I

~

captaç~o de poupança para a área de cr.dito imobiliáriO).
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Para atingirmos a margem de desempenho, deduzimos da margem finan-

ceira e do resultado de servi~os, as despesas administrat ivas diretas

Ccon t ('O I ad as pelo cen t r o i (C)I' i iin d a s d o s i m':''v'e i s em

condomínio, et c • ) , as despesas com depreciat~o e amort i2a~~o (estas

pertencentes a área de gest~o do patrim8nio, que se ressarce pelo

te6rico), o aluguel te6rico do imobil izado próprio (que, neste

dá uma remuneraçio real para a área de gestio do patrim8nio)

-finalmente, os custos transferidos dos centros de custo, em razio dos

beneficios dos serviços prestadOS por estes. A margem de desempenho

(13), assim apurada, deve ser o principal indicador para a aval ia~~o

econ8mica do centro de lucro.

Para obtermos o lucro l{quido gerencial, que corresponde a par-

t icipaçio do centro no lucro l{quido consolidado, precisamos deduzir da

marge~ de desempenho as despesas arbitradas, relat ivas aos custos con-

juntos (14) mais a variaçio dos custos transferidos, que discutiremos

adiante e neste estágio alocados arbitrariamente, além da provisio para

créditos de liquidaçio duvidosa e dos impostos de natureza social.

II.2.2. Centros-de-Custo

Num conglomerado financeiro, como em qualquer empresa, os centros

(13) Esta versio de resultado chamada de margem de segmento por
Horngren (2), p. 389, ~ adotada pelo modelo como a mais apropriada para
Julgar o desempenho do gerente de centro de lucro.

(14) Seg1lndo Hornsren (2), p , 768, ·Qualquer método de alocação usado
tem limites em sua utilidade, porque muitas instalaç3es e serviços sio
compartilhados por muitas atividades geradoras de receita. Outro
exemplo do prOblema de custeio conjunto ~ a dificuldade de distribuição
de custos dos departamentos de serviços aos departamentos produtivos'.
Em nosso caso, tais custos são representados pelos centros de suporte
administrativo e pela variação entre os custos-padrão.e efetivo.

--~-- _. ----_.- _.-. __ ._-~_.--~.-#~--"'~".--""-'.- .------ .•... _---_._--_ •._ ..-.



de custo constituem-se na base de acumula,io de custos para fins

custeio dos seryi~os Que prestam (15).

A acumula,io de custos por centro de custo ~ apenas uma extensio

da acumula~io de custos por centro de responsabilidade,

atividade de suporte.

Os centros de custo incluem, além dos custos controlados pelos

centros de responsabilidade, tamb~m os custos rateados

transferidos de outros centros.

Exemplos de custos que normalmente exigem rateio, sio os custos de

aluguel, energia el~trica, impostos, etc., de um im6vel ocupado por

dois ou mais centros. Neste caso, a irea ~t il ocupada em metro quadrado

~ uma base adequada para o rateio.

Os custos transferidos dependem de uma contabilidade de custos por

se,'vic:o, tendo associada a ela uma produc:io correspondente. Os custos

de servic:os mais comuns em conglomerados sio os referentes as

atividades de suporte, j~ citados anteriormente.

Num conglomerado financeiro, a conversio da maioria desses custos

em despesas ~ praticamente imediata, pois os mesmos sio incorridos k

medida em que aS receItas sio geradas. Neste sentido, quase nio existem

possibilidades para se diferir custos de servi~os, por esse motivo,

custos e despesas acabam se confundindo. No entanto, um exemplo de

custo que pode ser diferido, ~ o relativo a elaboração de um sistema

para processamento de dados, que ter' uma.determinada vida.dtil •

Ao

•..-----------(15) Ver Horngren (2), p. 102.
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Os centros de custo, embora s6 gerem despesas, devem ter seu de-

sempenho aval iado de forma semelhante aos centros de lucro. Enquanto o

lucro ~ uma boa medida para aqueles, o custo deve ser uma boa medida

para estes (:1.6).

Para efeito deste modelo, podemos subdividir os centros de custo

em centros de suporte operacional e centros de suporte administrativo.

o suporte operacional distingue-se do suporte administrativo em

virtude do seu dimensionamento estar mais relacionado com a produçffo co

que o suporte administrativo, que atua como uma assessoria. Num modelo,

tamb~m podemos admit ir a exist&ncia de contabil idade de custos apenas

para os centros de suporte operacional, em razio destes tamb~m serem

com de j IJr íd i c o j de market ing, normalmente

admin t st rat í vo , I
I

\

\
de caráter

ma is caros p ara ::1 or' g an i zac5:0. Os centros de suporte

inst ituc ion a l j de planejamento; de controladoria; etc., c ons ide-

rados como custos conjuntos, portanto, rateados arbitrariamente (17).

Entre os centros de suporte operacional, destacamos as seguintes

áreas e bases de alocação (transfer&ncia) para os servic;os prestadOS:

(16) Ver Li (8), p. 141.
(17) Ornstein - Alocac;ão de Custos Centrais. RBe, p. 10-15. distingue
duas 'ormas de alocac;~o diferentes, a global e a especifica. No
primeiro caso, os custos centrais são alocados pelo valor total, de
acordo com o crit~rio selecionado (entre as alternativas possíveis
podemos escolher um rateio proporcional a margem de desempenho dos
centros de lucro - porque somente estes serão atingidos pela alocac;ão
global - sem entrar no m~rito do grau de arbitrariedade em que estamos
incorrendo). No segundo caso, os custos centrais sio alocados pelo
valor consumido. de acordo com a base de alocac;ão mais indicada, como
as unidades de produção do CPO. Quando dividimos os centros de suporte
em administrativos e operacionais, indiretamente assumimos esta linha
de raciocínio.
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-------------------------------------------------------------------
Áreas Bases de Aloca~ão

._------------------------------------------------------------------

P~ocessamento de Dados
IJn id a d e s de prodl.H;:âo
1.1suál' i o·,:;

-------------------------------------------------------------------
Serv ic oa Ger a i s

.- t r an seor t es
p~ocessamento de numerá~io

- manuseio de malotes
- conservaçio e manutençio
- telecomunicaç~es

.- t eí e f on ia

.- te 1ex
.- <;,E.'9Ulr<:\nça

quil8metro rodado
va í or
peso
h or a

• I'" ama 1
• t enn i nal

posto

-------------------------------------------------------------------_.

seleção
...t r e i namen t o
.- adm in ist ração

candidato
CI.lI~SO

func ionál'"io
._-----------------------------------------------------------------

Outras ~reas

- administração do patrim8nio
.- aud i t or ia
... i n sp e t or' ia

metro quadrado ~t il
h OI'" a
hora

------------------------------------------------------------------
Os custos de sistemas e processamento de dados podem se referir a

pl'"ogramas aplicativos de produção ou gestão (18).

Entre os aplicativos de produ~io podemos encontrar os programas de

contas-correntes do banco comercial, de operaç3es de capital de gil'"odo

banco de investimento e, assim, todos os programas de cap~açio,

aplicação e demais serviços do conglomerado, aqui considerados tamb~m

-----------(18) A metodologia desenvolvida no capítulo IV levar' em
esta defini~io.

consideração



de p~oduçio tais como: lançamentos, t~ansaç3es, cont~atos, etc ..

Entre os prog~amas aplicativos de gestio temos os aplicativos ge-

pOdendo se~ este controle ge~encial um bom exemplo, ass im

como um programa de controle de limites para aplicaç3es em agincias.

Estes apl icat ivos podem, a inda, ser compartilhados por diversos

neste caso, também, ~ possível associar aos mesmos, alguma

un i d ad e de oeman d a .

a t~ansferincia interna de sistemas e p~ocessamento de

entre os centros, se dari considerando os custos unitJrios de

ope~aç3es e serviços processados para os aplicativos de p~oduçio e

custos totais ou alguma unidade de demanda pa~a os aplicativos de

<;.testão. Caso o apl icativo seja h{b~ido, sua transferência ocorrer~ sob

os dois enfoques. No capítulo IV verificaremos porque estas bases sio

preferíveis, ao invis daquelas unidades de consumo pr6prias do CPD.

Quanto aos demais serviços, as bases de alocação dia uma idiia dos

critirios que podem ser utilizados, para que os custos dos mesmos sejam

transferidos aos centros consumidores.

o diagrama II-c i uma representação de como as transferincias

podem ser realizadas.

- - ~-- -.--_._---~•..~--- ._ -- ---.-.--~- .
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DIAGRAMA II-c
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De acordo com o diagrama, as transferincias dos centros de suporte

opel~acional são realizadas por cl'·itél~iosobjetivos. isto é. com base em

diferença provocada pelo sistema interno de preços, que nao deve adotar

o custo real e sim o custo-padrão ou orçado (19). A variação entre o

custo efetivo e o custo-padrão ou orçado seri atribuída aos centros de

lucro juntamente com os custos dos centros de suporte administrativo,

por c r i t ér io subJet Ivo. portanto. Porém. essas

transferincias por crit~rio subjetivo devem ocorrer depois da margem de

desempenho, a f im de p I~eser'lar- "1he a '=l'ja I ida d e de p I~ inc i pa I i nd iGil.do I~ ,

para a avaliação econ8mica dos centros de lucro, como comentado

Outro detalhe importante, e que os custos transferidos dependem de

dois sistemas bisicos de contabilidade de custos: direto ou variivel e

por absorção. Se o objetivo deste modelo fosse avaliar os centros de

lucro pela margem de contribuição tradicional, os centros de custo

deveriam adotar o primeiro método e. dessa forma, transferir os custos

variiveis separadoa dos custos fixos, senão, como é o caso, devem

utilizar o segundo método.

De qualquer maneira, o custeio vari~vel nio é indicado para ava-

liar os centros de lucro, no caso. em virtude destes nio poderem

decidir sobre utilizar o serviço interno ou contratar de terceiros, co-

(19) Entre as duas alternativas b~sicas para se estabelecer preços de
tran~ferincia intra-empresa, optamos pelo cu~to-padrio ou orçado •. em
detrimento de outras bases de custo OU mercado. O porqui veremos a
seguir.

._-----------



~S6

mo oco~re nas 0~9anizaç3es divisionalizadas. Esta decisão ji foi tomada

pela direçio geral e, uma vez o serviço interno e x i st indo, os centros

sio obrigados a utilizi-Io. Deste modo, o custeio variivel pode n ao

assegurar a maximizaçio do lucro liquido consol idado (20).

Os custos variiveis são importantes para os centros de lucro deci-

direm se vale, ou nio, a pena fazer ou continuar fazendo determinado

n e s óc i o, isto J, que {ndice de margem de contribuiçio um negócio deve

oferecer para, com base nele~ se julgar os riscos envolvidos. Nada

impede, tambJm, que este modelo esteja preparado para fornecer tal tipo

de informação.

11.2.2.1. Sistema Interno de Preços para a Transfer~ncia de Servi-

ços Centralizados

Sabemos que a transferência de custos de serviços centralizados ou

mesmo custo de recursos financeiros, entre os centros, com base num

sistema interno de preços, pode ter uma influência substancial na

avaliaçio econ8mica dos mesmos, portanto, ela deve ser tio realista

quanto possível, isto é, deve evitar a transferência de eficiências ou

ineficiências. Por esta razio, o custo real, geralmente, nio é uma base

desejável para um sistema interno de preços para transferência de

serviços dos centros de custo. Seus gerentes nio terio incentivos para

melhorar a eficiênc.ja, se puderem transferir, na totalidade, os custos

que geram, para os outros centros. Os gerentes dos centros de lucroi

(20) Ver Horngren (2), p. 442.
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por sua vez, tenderio a atribuir a culpa de reduç3es em sua margem de

desempenho, à ineficiincia dos c~ntros de custo (21).

Por i ~:>so, ~ importante que a apuraçio de custos leve em conta a

capacidade de prestaçio de serviços dos centros de custo e a

transfed?ncia seJa ,:z-fetuadapelo COI1~;I.1modos c en t ros beneficiados <;:2:2).

De acordo com o diagrama II-d, esses custos devem ser comparados

com os preços praticados pelo mercado, quando possível, e com o s

custos-padrio ou orçados, que, preferencialmente, devem ser util izados,

por este tipo de modelo (23).

Na verdade, o ideal seria utilizar o preço de mercado, transfor-

mando os centros de custo em centros de lucro (24). Por~m, a operacio-

(21) Ver- E 11 is (7), 13• 23.
(22) McGr-ail e Fur-Iong - Absorption Break-Even. Management Accounting,
p. 31-35, descrevem os tris graus de absor-çio de custos delineados por-
A. W. Patrick em seu ar-tigo ·Dir-ect versus Absorption Costing·, The
Contr-oller, April 1961, p. 168, e que serio ~teis para este tr-abalho,
sio eles: a capacidade pr~tica, que exclue os custos fixos de
instalaç3es ociosas, consider-ando-os como despesa do per-iodoi a
capacidade m~dia, cuja mensuraçio abrange um longo per-iodo de tempo e
consider-a que todos os custos fixos devam ser- absor-vidos pela produçio
de determinado período, incorrendo em mais ou menos absorçiode custos;
e a capacidade esperada, que considera que todos os custos fixos
incorr-idos no período sio aplic~vei~ ~ pr-oduçio e, por-tanto, devem ser-
absorvidos pelos pr-odutos fabr-icados nesse per-{odo. Em nosso caso,
ac~editamos ser- a capacidade pr-~tica o melhor- crit~rio para o modelo,
uma vez que os custos de instalaçSes ociosas ou da ociosidade
planejada, como pr-efer-imoscham~-la, que difere da ociosidade forçada
pelos usuir-ios, ficar-io evidentes a nível de centr-o de custo atr-av~s de
seus custos conjuntos, permitindo que o pr6prio modelo seja ~ais eficaz
quanto aos seus objetivos. Isto veremos com mais detalhes no capítulo
IV.
(23) Ver- Ellís (7), p. 24.
(24) No caso específico de sistemas e processamento de dados, Allen-
Make Information Services Pa~ It~ Wa~, Harvard Bu.ines •. Review p.
57-63, r-elaciona.cínco vantagens ~haves em se consider-ar o CPD como um

\ centro de lucro:
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nalizaçio desse crit~rio, al~m de difícil, ji que os serviços

executados internamente tim caracterist icas estrat~gicas, de segurança,

de qualidade, etc., pr6prias de instituiç3es financeiras, pode suscitar

disputas internas, desfavoráveis ~ manutençio de IJm modelo de

avaliaçio, como este. Tal critério é mais indicado para organizaç3es

divisionalizadas, mesmo assim com restriç3es (25).

No entanto, qualquer que seja o preço, podemos utilizar o mesmo

sistema de informaç3es estruturado para atender a contabilidade::

financeira,
~r:

a fim de onerar e ressarcir os centros de responsabilidade I
. \

pelos serviços ou recursos. Isto, por meio de contas internas, que nio

afetam o resultado contibil.

Ainda, de acordo com o diagrama II-d, os centros podem ser compa-

rados ao orçamento. Porque este modelo se presta tanto ao controle

quanto ao planejamento de at ividades (26). Neste sent ido, podemos uti-

------------12) quando tratado como um centro de lucro o CPC proporciona melhor
serviço porque ~ recompensado em atender com sucesso as demandas de
usuários;
22) o problema de limitar o orçamento a nível da corporaçio desaparece
porque os usuirioa determinam seus pr6prios limites;
32) o CPD torna-se mais eficiente porque o modelo de centro de lucro
fornece uma base para medir sua eficiincia e sua eficicia;
4!) os usuirios tomam melhores decis3es sobre como usar e adquirir
serviços de processamento de.dados; e
5!) as empresas introduzem novas tecnologias mais cedo e com melhores
resultados.

(25) Ver Horngren (2), p. 442.

(26) Ânthon~
tris partes:
i!) planejamento,
o orçamento;
2!) operaçio, que~ a execuçio do planejamento; e
3!) apuraçio e anilise de desempenho, ou seja,
resultados frente ao orçamento.

(3), p. 273, divide o processo de controle gerencial em

cujo principal dispositivo formal para fazer planos i

a avaliaçio dos
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lizar a t~cnica do orçamento flexível (27). Quando compararmos o

or~amento com o real izado, caso tenha havido alguma mudan,a importante
no custo-padrio ou or,ado e que se pretenda seja refletido no

r e a 1 i z a do , o orçamento pode ser alterado, igualm<::nte, f i c anoo as

explica~3es das variaç3es apenas por conta das quantidades.

------------(27) De acordo com Horngren (2), p. 266, a t~cnica ~ essencialmente um
meio de construir um orçamento que se ajuste a qualquer nível de
atividade. dentro do jntervalo relevante.
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III

EVOLUC~O DO PROCESSO DE AUTOMAC~O BANC~RIA

Os conglomerados financeiros por dependerem basicamente de infor-

ma~6es, dada a natureza de seus servi~os, const ituem-se no seto~ p~iva-

do da economia que melhor retrata a utilizaçio das tecnologias de ele-

t~3nica digital e de telecomunicaç6es, at~av~s do p~ocessamento de da-

dos e das redes de comunicaçio de dados, respectivamente.

A pr6p~ia evoluçâo da automaçio banci~ia no Brasil, embora defasa-

da em alguns anos em rela~io aos E.U.A., Japio e Europa, se confunde

com a evolu;io dessas tecnologias, tal a velocidade com que elas sio

absorvidas pelo setor.

Por isso mesmo, o custo da automaçio acaba sendo bastante expres-

sivo para os conglomerados, principalmente os varejistas, ou seja,

aqueles com grande n~mero de agincias e, consequentemente, com grande

volume de informa~3es para ser processado. Embora essa mesma automa~io,
acabe constituindo-se num diferencial de marketing para, eventualmente,

aumentar a participa~io de mercado (1).

No- entanto, para chegarem ao atIJal--nível-de aut omac ão , que devemos

reconhecer não ~ igual em todos os conglomerados,
mais de duas d~cadas, cuja traJet6ria ~ importante analisar para defi-

(1) Ver: Benozatti - At~ que Ponto Automatizar, Balan~o Financeiro, p.
56-61 J e Moreira - O compl.1tadorno Market ins ,Adm in istra~ãoe Serv i~os,
p. 29-31.

. - --_._.- --_ ..- ,'- -, ... - -.--.- ..• --'~~--'-""
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nirmos os crit~rios de como apurar e distribuir os custos por ela gera-

dos, atendendo a finalidade de nosso trabalho.

Isto posto, dividimos nossa anilise em tris estágios: automaçio de

retaguarda, automa~âo de ponta e automaçâo de escrit6rios, embora hoje

caminhem juntas.

111.1. Automaç~o de Retagua~da

~ certo que a diYersifica~âo e especializaçâo da intermedia~âo fi-

nanceira, introduzidas pelas Leis da Reforma Bancária e do Mercado de

Capitais, como comentado no primeiro capítulo, reordenaram o sistema

financeiro provocando profundas mudanças estruturais nos bancos, atra-

vis de redu~âo de custos, melhor aproveitamento dos pontos de venda e

facilidade de fiscalizaçio pelo BC, ainda que apoiados em estímulos

fiscais e financeiros para realizarem in~meras fus3es e incorporaç3es.

No mesmo capitulo, verificamos que os conglomeradas financeiros se

desenvolveram atra~~s dos bancos comerciais, ou melhor, atravis de suas

agincias, que lhes garantiam uma participaçio de mercado compatível com

sua quantidade e distribuiçâo geogr~fica.

Com a reordenaçio, os bancos comerciais passaram a absorver os

serviços de tesouraria das empresas de utilidade p~blica (luz, igua,

telefone, gás, etc.> e, também, das coletorias do governo nos tris n{-

veis (federal, estadual e municipal) (2). Atualmente, a título de exem-

------------ A Aut~maçâo Bancária no Brasil Conjuntura(2) Ver Janowitzer
Econa.ica, p. 185-189.
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pIo, apesar da ausincia de estatísticas confiáveis, (J"S b anc o s

comerciais processam, mensalmente, 165 milh3es de recebimentos (contas

de á9U<3. , luz, telefone, tributos, contribuiçSes do IAPAS, PIS, I::GTS,

e t c • ) e pagamentos (benefícios do INPS, abono/rEndimentos do PIS,

autorizaçio de movimentaçio e contas ativas e inativas do FGTS),

de processarem 400 milhSes de cheques por mis.

Essa política redundou em economias de escala, permitindo que todo

Pais tivesse acesso aos neg6clós e serviços banc~rios, por~m, resultou,

também, em dificuldades operacionais e gerenciais C3) • Os fatos

cont~beis começaram a surgir em grande n~mero e variedade, originando-

se em vários locais, muitas vezes distantes das matrizes, e tendo que

ser registrados em contabilidades distintas, pois representavam at i-

vidades de diversas empresas (bancos comercial e de investimento, fi-

n an c e i r a , etc.). Isto, sem considerar que precisavam ser registrados a

nível de documento e cliente, para permitirem controle de vencimento e

risco. Esses fatos, ainda, tinham que ser avaliados rapidamente,
permitir uma açio adequada da matriz, além daquela pertinente a ge-

rincia local, porque envolviam aspectos como os de enquadramento ope-

racional, relativo as normas de cada instituiçio, concorrincia, etc ••

As agincias banc~rias, transformadas em pontos de venda de todas

as empresas do conglomerado, passaram a exigir que sua organiza~io e

contabilidade tamb~m fossem revisadas, a fim de atenderem as novas ne-

cessidades. Exigincias essas logo satisfeitas, já que os bancos comer-

ciais mantinham as agincias como se fossem filiais. No entanto, os ser-

------------(3) Ver Magalhães - Automa~ão Banc~ria - Balancete Mensal, p. 9-13.
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viços internos das mesmas continuaram aumentando. consumindo cada vez
mais mio-de-obra e gerando problemas de espaço. As informaçBes, nessa

época, eram processadas manualmente e diariamente encaminhadas às ma-

trizes, para serem consolidadas, também manualmente.

Uma dessas informaçBes, o numerário, talvez por isso mesmo a mais

sensível, eXigia mecanismos de controle apropriados, que evitassem ou,

pelo menos, minimizassem as distorç3es contábeis e os problemas de se-

gurança. Tais ocorrencias, via de regra, eram geradas pelos valores em

em funçio de relaçBes interdepartamentais, ou seja, entre as

caixas das agencias do banco comercial ou entre as caixas das empresas

do conglomerado. (hlanto ma ior: fosse a demora no cruzamento dos

'lançamentos. isto i, na reconci'liaçio das fichas cont~beis emitidas

pelas agencias ou empresas, maiores eram tambim os riscos e as

distorç3es contábeis. Como exemplos, podemos citar um título descontado

numa agincia e pago em outra ou o resgate de um depósito do banco de

investimento, em seus respectivos vencimentos. A criaçio de organismos

cent ra í 'c:;, para controlar a junçio desses lançamentos, fac ri i tou a

existincia dos grandes conglomerados, sem, no entanto, evitar que os

problemas continuassem.

Em razio do exposto, os conglomerados começaram a investir em no-

vas tecnologias, que pude5sem resolver seus problemas operacionais e

gerenciais, dando prioridade para os primeiros.

111.1.1. Processamento Centralizado

Os motivos que levaram os conglomerados financeiros a centraliza-

-_..- _---~~_.,.-•....... ~.,. - ;-~. -------.-.,~---:--~-_.
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rem o s~rviço de processamento eletr8nico de dados (PEI) ) TOI'",lm os

mesmos de outras empr~sas (4). Em primeiro lugar. o alto custo das

ma eru i n<3.5 a necessidade de estarem i n s t a l ad a s em amb i en t e s

apropriados, qU~ elevavam ainda mais o custo de um CPO. Em segundo

lugar a escassez de mio-de-obra especializada e, em particular, no caso

dos conglomerados, a falta de tecnologia para transmissio de dados, que

caracterizava o processamento em lotes.

Ao invis de simplesmente serem tratados por m~quinas, os computa-

dores devem ser, mais adequadamente, tratados por sistemas de computa-

em virtude de possuirem vários componentes físicos denominados

"hardware" e contarem com sistemas operacionais denominados "software".

Como sabemos, o "hardware" i composto por n~cleo e perifiricos" O

n~cleo cont~m a unidade central de processamento (UCP), a memória prin-

cipa1 e os elementos auxiliares, tais como os canais e as unidades de

controle. Os perif~ricos sio dispositivos de entrada e saída de dados

(E/S) : terminais, impressoras e unidades de disco (memórias auxi-

1 iares) •

Os dispositivos de E/S sio geralmente ligados aos canais atravis

de unidades de controle, cuja funçio ~ designar prioridades e gerar in-

formaç8es do estado desses dispositivos, quanto a entrada e saída de

dados. Quando o computador faz parte de uma rede de teleprocessamento,

como veremos adiante, a unidade controladora de terminais locais i

(4) Ver França e Outros
Profissional de Processamento
Informática, p. 32-36.

O Impacto das
de Dados. XV

Novas Tecnologias
Congresso Nacional.

no
de
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sub st i t u í da P()I" uma un idade con t ro lad or a de comun r cac âo , par-::J.at en der'

terminais remotos.

Os canais, que dividem-se em subcanais, tim grande capacidade de

vazão em rela.;io à velocidade nominal dos dispositivos de E/S, por IS-

so, eles podem suportar vir-ios dispositivos, simultaneamente.

Em virtude da UCP controlar- os dispositivos de E/S via canal, pos-

sibilitando a transferincia de dados entre tais dispositivos e a mem6-

ria principal sem o seu envolvimento direto, o sistema de computa.;ão

pode 1er , escrever e calcular, concol'"r-entemente, criando um ambiente

mul t i usuar io.

Para tor-nar mais claro o que acabamos de dizer, podemos emprestar

de Quinlan (5) uma configuração de equipamento para processamento em

lotes, que representamos no diagrama lII-a.

o ·software·, por- sua vez, corresponde a um programa ou a um con-

junto deles, armazenados na mem6ria principal ou auxiliar, que executa

as funções relativas a ger-incia de recursos físicos e 16gicos,
estes ~ltimos o sistema de arquivos e os mecanismos de comunicaçio

en t I"e pl"ocessos.

o CPO apoiando-se desta forma em computadores de grande porte e

reunindo a totalidade dos recursos humanos e materiais necess~rios ~
inTormaç:3es. paSSOIJ a desenvolver. implantar e operar os

diversos programas aplicativos de interesse do conglomerado, .restando

------------(5) Quinlan - EDP Cost Accounting, p. 26.
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aos demais 6~gios, a condiçio de usui~ios, ou melho~, de clientes do

CPD. Pelo menos enquanto o p~ocessamento nio pudesse ser distribuído.

DIAGRAMA III-a
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Nas grandes agincias, com grande n~mero de correntistas, era quase

imposs(vel atender um cliente com rapidez, Isto porque, se o razio de

sua conta-corrente estivesse com 11m funcionirio para registraF certo

movimento (pagamento de cheque, recebimento de dep6sito, etc.), deixava

de estar disponível paFa uma nova consulta. Da mesma fOFma, os lança-

mentos ori~ndos da compensaçio que amanheciam na agincia, muitas vezes

nio €Fam totalmente Fegistrados até a abertuFa do expediente. Por outro

lado, ao final do dia, todas as contas deveriam ser somadas para permi-

tir o fechamento contibil, com base nos lançamentos efetuados durante o

expediente. Da( a necessidade do processamento noturno do programa

apl icativo de contas-correntes, o primeiro e mais importante

apl icativo, que passou a dimensionar o CPD (6). As agincias contavam

agora com um sistema que lhes permitiam abrir o expediente com o saldo

de conta-corrente do cliente atualizado, atravis de listagem. Durante o
expediente o saldo era atualizado manualmente, na própria listagem, sem

preocupaçio contábil.

A implantaçio desse sistema, a princ{pio, apenas deu folego para

as agincias atenderem melhor os seus clientes, nio gerando qualquer

economia substancial. Os lançamentos continuavam que ser somados e con-

sistidos, para serem registrados no razio sintético das agincias e en-

caminhados ao CPD.

Devido a folga existente nos recursos de PED, principalmente du-

rante o dia, em razio do sistema de contas-correntes, outros programas

aplicativos puderam ser implantados, entre os quais o relativo ao sis-

tema carteira de títulos descontados, sem que houvesse, ainda, melhoria

(6) Ver Magalhães (3), p. 9-13.
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m rela~io ao processo manual quanto a qualidade da informaçio conti-

i I , pois, tanto o saldo da conta empréstimo do computador como da

gincia poderiam nio ser verdadeiros se, por exemplo, o lançamento da

aixa de um titulo descontado numa agência e pago em outra, estivesse

m trinsito, ou seja, num malote, contabilizado em conta interna de re-

açBes interdepartamentais, para ser correspondido.

Entre 1965 e 1975, podemos dizer que a automaçio banciria caracte-

izou-se pela organizaçio e crescimento do processamento centralizado,

ue executava as operaç3es com o processamento em lotes, ut i I i zan co

omputadores de segunda e terceira geraçio, cujo obJet ivo era dar conta

:as necessidades do conglomerado com a implantaçio de programas apl ica-

ivos que envolvessem grandes volumes de dados. Por outro lado, esse

~rocedimento valeu para as agincias mais pr6ximas do CPC. As agincias

j istantes tiveram que cont inuar: na sistemát ica ant i9<:"\, isto é, utili-

~ando as miquinas de contabilidade, apenas que seus movimentos podiam

\gora ser reprocessados para fins de

;io e consolidaçio.

informaçio ao cliente, verifica-

111.1.2. Cria~ão dos Centros Urbanos e Regionais

Como o n~mero de transa~Bes bancárias continuasse aumentando em
grande proporção, começou a fazer sentido descentralizar o processamen-

to de dados, mais especificamente a entrada de dados, através de cen-

tros urbanos e regionais de processamento (subcentros) estratégicamente

distribuídos em fun~ão da rede e porte das agincias. O maior beneficio

para os conglomerados era, sem d~"ida, o encurtamento das distincias
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entre as agincias e a matriz, reduzindo os valores ém trinsito. i::sta

estrat~gia teve in(clo a partir de meados da d~cada de 70, baseada nas

facilidades do teleprocessamento.

de sinais para processamento de dados, fora dos limites de um CPD, por

entre um terminal remoto (distante centenas de metros ou

milhares de qui18metros) e uma UCP, exigiu tambim o desenvolvimento de

e su ipament os, como os representados no diagrama III-b, que pudessem

entre si, formando uma rede (7). Entre os elementos dessa

encontramos uma ou mais UCP, unidades de controle de comunicaçio

(UCC), modens, canais de comunicaçio, concentradores, terminais remoto~

e, evidentemente, o 'software' de comunicação, Tr€s desses elementos,

as UCC, os modens e os canais de comunicaçio, constituem o elo entre a

UCP e os terminais remotos.

DIAGRAMA III-b

Elos de Média
Velocidade

M = Modem
Rede de Teleprocessamento

------------(7) Ver Taroyco - Redes de Comunica~io de Dados, p. 52 •

.----_. __ .-_.-~-'_.._-_._.- .-. --_.,--.-_.'-- ...
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Um sistema de computa~io, servindo como processador anfitriio numa

rede, caracteriza-se por possuir uma grande memciria interna,

conectado a uma sirie de equipamentos capazes de armazenar grande

quant idade de informa~3es e dispor de y~rios requisitos de 'hardware'

especialmente voltados ao atendimento de fun~3es de comunicaçio. Ele e

conectado a uma rede atravis da UCC, que pode ter capacidade para

atender, concorrentemente, a mais de uma centena de linhas de

comunica~io.

o modem e o equipamento que transforma os sinais digitais

binirios, utilizados pelo sistema de computaçio, em sinais analcigicos,

util izados pelo canal de comunicaçio, como alinha telef3nica, O modem

tamb~m faz o caminho inverso.

o concentrador coleta os dados digitados atrayis de terminais,

armazenando-os para, geralmente, processi-Ios localmente. Sua yeloci-

dade e suficientemente r~pida para atender vários terminais de baixa

velocidade.

Para os conglomerados financeiros, o novo processo teve como ca-

racterísticas a digitaçio remota dos dados, a sua transmissio via tele-

processamento para o CPD e a impressio remota das listagens necessárias

~ abertura das agincias. Esse pFocesso aumentou os custos operacionais,

com a expansio da infra-estrutura. em razio da cria~io de subcentros e

sua liga~io ao CPD. ~ lógico tamb~m que esse processo exigiu um redi~

mensionamento do próprio CPD, em virtude da sobrecarga de processamento

que originou, principalmente. ~ noite.
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A descentralização do processamento central a nível d e I'~?q i ão ,

sempre visou dar solução para grandes volumes de dados, atravessando

1'01'
I"'(~S-

ponsável apenas pelo serviço de retaguarda, que antes era executado na

própria agência, at~ efetivamente ter a possibil idade de remeter dados

Ja consoI idados ao CPD, responsável pela sua cons01 idação a nível na-

c i ona I (diagrama III-c).

Neste processo, as agências sofreram modificaçBes importantes do

ponto de vista de atuação, caracterizando-se numa primeira fase como

tradicionais (d~cada de 60), depois de atendimento (dicada de 70>, ati

chegarem a ser eletr8nicas ou automatizadas (dcicada de 80). Na verdade,

num conglomerado de porte, podemos encontrar, ainda, agências nos dois

estágios anteriores, devido aos problemas de localização geográfica, o

que esta bem de acordo com a realidade brasileira. Isto, sem d~vida,

tambim afeta os subcentros, que sio dimensionados e equipados conforme

sejam as necessidades.

A promoção de um subcentro simplificadO para subcentro de entrada

de dados, exige terminais do tipo transmissão por lotes, que são capa-

zes de coletar grande volume de dados, armazenando-o, para depois

transmiti-lo por lotes ao CPD, em períodos predeterminados, por exem-

pIo, nas horas em que se tem menor volume de carga nas linhas ou no

computador. Apesar de globalmente aumentar os custos operacionai~, a

promoção de um subcentro pode trazer alguma economia, como a diminuição

do trinsito de papiis, l medida em que tambim disponha de equipamento

de microfilmagem. Neste caso, o subcentro apenas efetua a transmissão

dos lançamentos digitados por programa aplicativo.



Da mesma forma, os subcentros de processamento que sio criados ou

sucedem os subcentros de entrada de dados podem atender a demanda por

processamento de suas respectivas regi3es, utilizando como processado-

res desde microcomputadores até computadores de grande porte, para

transmitir os dados ji consolidados por programa aplicativo ao CPO.

Sempre que possível, os subcentros também acabam formando uma hie-

r aI' CI'J. i a, com o objetivo de melhorar o aproveitamento das linhas de

transmissâo (8) e aliviar a carga de trabalho do CPC, Clue passa a rece-

ber os dados já consolidados por regiio.

DIAGRAMA III-c

o
O

Sub centro de
Processamento

Sub centro de Entrada de Dados

o
Sub centro Simplificado
Agência

o

----------(8) Ver Martinez - Retomando o Fôlego. Balan~o Financeiro, p. 37-41.
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Nesta fase, temos uma evolu,io no processo de automaçio, que nio

pode deixar de ser mencionada: a integraçio de programas aplicativos.

Com ela deu-se um grande passo em direçio a racionalizaçio de procedi-

mentos, fazendo com que se reduzisse o n~mero de digitaç3es. Este as-

pecto era sentido à medida em que o sistema carteiras de titulos des-

contados interagisse com o sistema de contabil idade, registrando todos

os fatos relativos a uma operaçio, automaticamente, da mesma forma que

o sistema folha de pagamento tamb~m pudesse fazer o mesmo. Este avanço,

alim da economia de entrada de dados, representou um grande passo para

a automaçio de retaguarda, que ganhou velocidade, alim de ter o mirito

de mais tarde, propiciar as condiç3es necessárias para o desenvolvlmen-

to de sistemas gerenciais e de bancos de dados.

ati aqui, no que se refere ao atendimento, os métodos de

trabalho nas agincias continuaram os mesmos, pois todos os controles,

verificaç3es, registros e consultas eram essencialmente manuais.

1II.2. Automação de Ponta

Desde o início do processo de automação banciria na dicada de 60,

era evidente a 16gica de coletar os dados no mesmo local e momento em

que estavam sendo gerados, atrav~s de um terminal ligado ao computador
por uma linha de comunicaçio. Apesar da id~ia conceitualmente simples,

os altos preços dos computadores e terminais e os estados inci~ientes

das t~cnicas de programação e das ticnicas e meios de comunicação de

dados existentes, tornavam invi'vel qualquer projeto de automação de

agincias banc'rias. No entanto, graças a evolução tecnol6gica alcançada
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mercado o primeiro microprocessador ou ·chip· , como ficou mais

conhecido, essa ·idéia começou a fazer sentido.

Até i970, o circufto integrado reunia em uma pequena limina de

si1 (cio as funç6es de vários componentes, t;). is como: t r an s i t or e s ,

I~e s i s t OI~ e s ,

c a pa c itad o res , in d IÜ o Ires, e te. O c ircu { t o in teg rad o h av i a

subst itu{do o transistor e este a válvula. O ·chip·, por ~;;ua vez,

concentlrou em uma iin i ca pa~>tilha todos os componentes de uma UCP. A

P<'~.rt: il~ d el e s o avanço tecnol6gico passou a ser medido pela capacidade

de c onc ent rar ou i n t e q r ar' cada vez mais funç3es em uma past ilha,

aumentando a densidade ou o grau de integraçio das mesmas.

o 'chip' causou um impacto fant~stico sobre os equipamentos de

pl'"oce';;;samento de dados, reduzindo substancialmente seu custo

aumentando consideravelmente sua pel'"fol'"mance.

Além do impacto causado na área de computaçio, o ·chip· revolucio-

nou a área de comunicaçio de dados, tOl'"nando poss{vel distribuir a in-

t e l i gê-l1cia (memória) ao longo dos nós, neste caso subcentros ou agin-

cias, de uma rede de teleprocessamento.

Os antigos tel'"minais, ·nio inteligentes·, nada faziam POI'"si mes-

mos, servindo apenas como elementos de ·interface· com o computador

c en t r a I, que tinha então que executar todos os detalhes das operaç3es,

como formataçio, consistincia campo por campo, etc •• Os terminais ·in-

tel igentes· I
puderam ser programados de maneira a orientar o operador

sobre qual o próximo dado a ser fornecido, fazer a consistincia de cada
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campo, checa~ o d{gito de auto-confe~incia do n~me~o da conta-co~~ente

e envia~ os dados de uma s6 vez ao anfitriio, que assim teve a sua

atuaçâo ~eduzida e pade atende~ um maior n~mero de terminais, com con-

sequente reduçio de custo.

A filosofia de distribuir a inteligincia, ~emovendo parte da carga

de trabalho da UCP, através da concentraçio em outros componetes da re-

de, foi devida a reorganizaçio e o redimensionamento do teleprocessa-

mento ocorrido em setembro de 1974, com o an~ncio do ·S~stem Network

(!tI'" C h i t ect 1.11'"e pela IBM (9). De acordo com essa filosofia foi

interligar virios processadores, seus sistemas operacionais,

apl icat ivos e bancos de dados.

Como consequincia dessa filosofia, a presente década caracteriza-

se por uma evoluçâo do p~ocessamento em tempo real em detrimento da es-

tagnaçio ou até mesmo reduçio do processamento em lotes, sendo os con-

910me~ados financeil'"os um bom e~<empl0 desta afil'"mação.Atl.1almente, a

importincia do CPD nio se mede mais em funçio do volume de folhas

impressas, mas sim em funçâo do n~me~o de terminais e processado~es

interligados (10).

Esse fato, aliado ao desenvolvimento de processos industriais, que

possibilitaram a produção de discos magnéticos de grande capacidade, e

ao desenvolvimento de ·software· de gerenciamento de bancos de dados,

c~iaram as condiç6es necessirias para a automação de ponta.

(9) Ver Tarouco (7), p. 139.
(10) Ver lizuka - Teleprocessamento, p. 233.

~. _,.. ~._. ."~' __ ~"_~'_' - . -0-' .. _. __ .-
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111.2.1. Agincias Automatizadas

As dificuldades ine~entes à t~cnica de lotes, os p~oblemas de ma-

nipulat;ão, cont~ole e dupl icidade de p~ocedimentos de ent~ada, f'o~am

fato~es p~eponde~antes na implantat;ão de agências automatizadas, que

simplifica~am os procedimentos operacionais dos conglomerados pela co-

leta imediata ou poste~io~ dos dados. Na ve~dade, a coleta imediata dos

dados, ou seja, no momento em que a transat;ão i efetivamente realizada

e pode se~ captu~ada ·on-line", evitando p~ocedimentos cent~alizados,

possível h~ bem pouco tempo. A1im disto, as agências

au t oma t i z ad 3.S ap I"" esen tavam out~os benefícios, d ent r e quais

destacamos:

• possibilidade de oferece~ melhor atendimento;

• unifo~mizat;ão do atendimento em todas as agências;

• atualização instantinea das contas envolvidas nas transat;3eSi

• maio~ eficiência ope~acional, deco~~ente de simplificação dos

serviços internos das agências;

• melhor suporte à administ~at;ão

possibilidade de introdut;ão de novos se~viços com maior rapidez;

• c~iat;io de infra-est~utura pa~a suportar c~escimento.

No infcio da dicada de 70 alguns banco~-procederam a experiincias

de automaçio, instalando os p~ime.iros terminais de caixa permanentemen-

te ligados a computadores centrais (11). Os projetos eram todos

baseados em equipamentos importados, razio pela qual tiveram que ser

(11) Ver Martinez - Os Rumos da Automaçio Banc~ria. Dados e Id~ias, p.
6-12.
------------
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abandonados, colhidos pelos ent~aves impostos pelo Gove~no às voltas

com problemas de balan,o de pagamentos. Em 1.975, o Governo passava a

inclui~ no cont~ole das importa,Ses, computadores e pe~if~ricos com

desses bens, atravcis do estabelecimento da rese~va de mercado (12).

Com a entrada maci,a de capitais nacionais na á~ea de informát lea,

muitas vezes com a forma,io de empresas associadas aos p~6prios

conglomerados, viabilizou-se a produ,io no País de equipamentos e

servi,os necessirios à automa,io de agincias, fazendo com que in~meras

inst itui,Ses financeiras partissem para desenvolver seus projetos,

ainda no início dos anos 80.

No entanto, a implanta,io de um programa aplicativo para manter as

agincias ·on-line" def~ontou-se com alguns problemas bisicos. Dois de-

les diziam e, ainda, dizem respeito ao projeto e a gerincia da rede de

teleprocessamento.

o primeiro consistia na determina,io 6tima da topologia da rede e

na sua implementa,io com recursos disponíveis. Sua solu~io era bastante

difícil e devia considerar, entre outras coisas, necessidades de

"throughput" (medida da eficiincia do processo), de retardo e de con€c-

tividade, tendo por objetivo a minimiza,io do custo global" Envolvia a

utiliza,io de ticnicas sofisticadas como teo~ia das filRs, grafos e si-

muIa, io (i 3) "

(12) Ver Janowitzer (2), p. 185-189.
(13) Segundo Penna Neto - Um Sistema Especialista para Determina,io de
Problemas em Redes de' Teleprocessamento. XX Congresso Nacional de In-
formática, p. 853-859.
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A ger&ncia da Fede consistiFia na administFaçio do sistema de te-

1eprocessamento implantado, devendo ser considerados diversos aspectos,

tais como capacidade de atendimento, tempo de Fesposta, disponibilidade

e confiabilidade do sistema, capacidade de expansâo e outros. Deyef~ ia

se baseaF na ut iliza~io de uma metodologia eficaz paFa deteFminaçio d~

prob 1emas, na automa,âo de procedimentos e na interpreta,âo de parime-

tros de peFformance (14).

Qualquer falha de funcionamento da rede de teleprocessamento pode-

Fia afetaF negativamente a imagem do conglomeFado exigindo-lhe uma ~fi-

ciente monitora~âo da rede, atray~s de 'software" de comunicaçâo, CUJO

desenvolvimento estava associado a definiçio de PFotocolos que Fegeriam

a interaçâo entre seus componentes. A defini~âo do protocolo era de

+und amen t aI impoFtincia pois dele dependeFia a incorpoFaçio de novos

elementos (terminais, concentradores. computadores. etc.) e inter1 iga-

çio com outras Fedes.

Outro problema b~sico. enfrentado logo na defini,io do projeto de

automatizaçio da Fede de agincias, foi o de centFalizar ou distribuir

ar'QI.1ivos (15).

O plano de centralizar arquivos (diagrama III-d) era justificado

por ser o mais barato e levar em conta as experiincias de processamento

'on-line' dos grandes bancos internacionais. No mundo inteiro, o mini

----_.-_._----(14) Idem (13),

(15) A abordagem deste problema se baseia em Martinez - A Corrida pela
Automaçio Banciria. Dados e Idiias, p. 6-14. Mais comentirios tamb~m
em: Reggiani Agora o Processo nio Pode Parar. Dados e Idiias~ p.
10-12; Em Dire~io ao On-Line. Dados e Idiias~ p. 18-20; e
Pereira - Uma Opçio Ainda Incel"ta. Dados> e Idiias.6 p. 50-52.
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ou microcomputador de agincia era tio somente um concentrador de dados,

ou seja, n~o tinha a funçio de manter arquivos, responsabilidade esta

de um computador de grande porte. Outros aspectos ci que essa alterna-

t iva atendia melhor aos requisitos de seguran~a, important íssimos na

automaçio banciria, e facilitava os objetivos perseguidos no mundo

todo, atravis do processamento "on+I í n e ": -fazer com que houvesse

clientes do conglomerado e nio de cada agincia em particular, como

normalmente ocorria.

DIAGRAMA III-d

Agência A

B

CPD
1---- -,

I 1
J J,

UCP I
I
I

I IL J

Arquivos Centralizados

C = Concentrador
M Moàem
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o plano de distribuir arquivos implicava em fazer algum processa-

mento de dados a n{vel agincia (diagrama lII-e). Sua vantagem imediata

era util Izar maior n~mero de equipamentos fabricados no Pais, em espe-

ela! mini ou microcomputadores e respect ivos perif~ricos. e os termi-

nais propriamente ditos.

DIAGRAMA III-e

Agência A

CPD
1-----1
I I
I UCP I

I
I
I

I IL ...J

Arquivos Distribuídos

M = Micro ou Minicomputador

Outro plano era aproveitar os próprios subcentros que. no fim do

dia. transmitiriam informaç5es acumuladas para o CPD (diagrama Il1-f).

A estes subcentros. J' localizados em posiç3es estrat~gicas por todo o

País. seriam ligados ·on-line· todos os terminais das agincias da sua

'rea de influincia. A id~ia era transformar a agincia exclusivamente em

posto de atendimento p~blico num prazo relativamente curto.

• __ "_ • - - • '._ .__ • - 0 • __ 0



DIAGRAMA III-f

Agência A Subcentro A

Agência C
Subcentro B

--®--L-r--~
i , .g,

_ . lo BI
Agenc í a D I ° ::lI

I ~.~c,
CJ C SI

I'~'~ o,
M ---1--i ~~uL__.J

CPD,-----,
I I

I
UCP I

I
I
I
I

L -'

Solução Intermediária

C = Concentrador
M Modem

A discussio de qual plano a ser adotado em rela~io aos arquivos

magniticos com os dados, centraliz~-16s na matriz do conglomerado, dis-

ti"ilJuí·-Ios pelas agÊ-ncias ou sulJcentros, foi, at é certo ponto, i,","ele-

vante, pois a pr6pria natureza dos servi~os exigia que fossem adotadas

solu~5es extremamente flexíveis que permitissem mudan~as. Se a arquite-
tura da rede de transmissio de dados "on-line" inicialmente optasse pe-

la centraliza~io de arquivos, nada impediria de, posteriormente, ter

minicomputadores que fizessem processamento de dados a n{vel agência ou

aceitassem a conexio com outras redes, na ipoca em desenvolvimento, co-

mo a C~mara Nacional deCompensa~io de Cheques.

. . .' .. J..
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Um out~o p~oblema que pudesse inte~fe~jr no caminho da automa~âo

seria o pre,o do aluguel das linhas de transmissio ou presta,io de ser-

viços pela EMBRATEL, indispens~vels em qualquer proJeto. No inicIo de

80, além das linhas privativas e de telex já exist ia o serviço TRANSDA-

TA, especific6 para a t~ansmjssio de dados (16). Outra ~ede de trans-

missio de dados por comutaçio de pacotes, a RENPAC, necess~ria para

atender um sistema de processamento de dados ·on-l ine· em larga escala,
estava sendo planejada. Ao contr~rio das linhas privativas (LP), dos

canais telex e do TRANSDATA, seus recursos t~cnicos nio exigiriam ho~~-

rios previamente alocados pelo usuário, mas apenas de acordo com suas

necessidades, como já acontecia com os telefones de uso residencial ou

comercial.

Outro aspecto importante. é que o processamento de dados "on-l ine"

das operaç3es de agincias. mesmo nas instituiç3es que optassem em ter

arquivos distribuídos, baseava-se em sistemas de computaçio de grande

porte e centrais. A maioria desses sistemas tinham recursos técnicos

para receber terminais "on-1ine"" A dificuldade era fazer a transiçio

sem interferir no processamento em lotes, do qual dependia integralmen-

te o dia-a-dia das instituiç3es. O problema era evitar que as agincias

automatizadas tivessem uma vida ~ parte, em termos de processamento de

dados, ou interferissem com as rotinas do conglomerado, criando

distdrbios perigosos. \
1

(16) O serviço TRANSDATA tem como finalidade b~sica possibilitar a
transferincia da informaç~o de um ponto a outro, ou outros, em imbito
urbano e interurbano, por meio de circuitos permanentemente conectados
e especificamente projetados para comunicaç~o de dados. Ver Lima
AYalia~io e OtimLzaçio ~o Uso dos SerYi~os de Comunica~io de Dados no
Brasil. XX Congresso Nac.ional de Infor.ática, p. 676-682.
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111.2.1.1. Arquitetura da Rede de Ag~ncias Automatizadas

As agincias automatizadas envolvem. além da parte visível ao p~-

blico, que sio os terminais de clientes ou de uso pr6prio. certos equi-

pamentos necessários para manti-las no ar e ligadas permanentemente ou

nio ao subcentro ou CPD, dependendo da situa~io de seus arquivos.

Se a arquitetura da rede de agincias automatizadas trabalha com

arquivos centralizados. ela integra-se a rede de teleprocessamento Ja

estabelecida pelo conglomerado. ori~nda da descentraliza~io do proces-

samento pelos subcentros. Caso contrário, quando trabalha com arquivos

descentralizados, a agincia pode ou nia interligar-se a rede. De qual-

quer forma, por raz3es de modularidade e seguran~a, existe a conveniin-

cia de que os terminais sejam controlados por concentradores,

de um protocolo de comunica~io, que define o formato das mensagens, os

comandos e procedimentos a serem executados quando do recebimento de um

comando ou de uma mensagem.

A funçio básica dos concentradores, como já comentada, é coletar

os dados digitados durante a realiza~io das transa~3es atrav~s de ter-

minais. Opcionalmente, os concentradores poderio ser destinados para

processamento em lotes ou tempo real.

O concentrador para processamento em lotes pode captar dados de

terminais e armazeni-los em fitas magn~ticas ou disquetes para poste-

rior processamento. O envio dos dados registrados ao subcentro ou CPD,

pode ser feito atrav~s de malotes ou transmissio de dados, ap6s o expe-

diente.
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Juntamente com a UCC, o concent~ado~ pode ope~a~ em tempo real,

isto ~, receber informa~3es de terminais, armazen~-las e transmit (-las
imediatamente pa~a um ·anfit~iio· no subcent~o ou CPI) pa~a p~ocessamen-

to e devolu~io do resultado ao terminal correspondente.

Caso haja problemas com a comunica~io exte~na (queda de linha, po~

exemplo), o concentrado~ pode muda~ automaticamente para um processo em

lotes. Os p~oblemas de fornecimento continuo de energia ou varia~3es

bruscas da rede el~trica, que podem at~ danificar os equipamentos da

alim do fato de prejudicar o atendimento, sio contornados com

estabil izadores e 'no-breaks', comumente ut ilizados pelos subcentros e

CP!).

A flexibilidade e a modularidade da arquitetura permite sua ut ili-

za~io de forma econ8mica em qualquer tipo de rede, com arquivos centra-

l izados no CPD ou distribuídos por agincia e subcentros, e qualquer t i-

po de processamento, em lotes por malote ou transmissio de dados, e em

tempo real.

A arquitetura ainda pode incluir postos de servi~os remotos <cai-

xas avan~adas) pertencentes a uma agincia, bem como caixas e balc3es

aut omát icos.

o diagrama 111-g tenta demonstrar a estrutura de uma rede. Atravis

dela verificamos que os terminais de clientes (consulta e.caixa ou bal-

eio automáticos), bem como os terminais de agincia <caixa local ou
avançada e administrativo) estio ligados ao concentrador, que por sua

vez liga-se a um modem.

• - • I ••••• to_ ,_ •.•••• _ •• _. __ .- ••••.••••••••• --- -. - 0'0 ':--- .'~
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o sinal digital que chega ao modem ~ modulado para um sinal anal6-

gico, sendo em seguida lan~ado sobre uma LP, que sai do modem com des-

tino ao subcentro ou CPD. O sinal analdgico percorrerá a LP, exatamente

como em uma 1 igaçio telef3nica normal. Na outra extremidade, existe ou-

tro modem para efetuar a reconversio de sinais analdgicos modulados em

digitais puros, antes de entregar a uma UCC (17).

Como existe uma limita~io do n~mero de agincias que pode conectar-

se a um computador, na solu~io de arquivos central izados, no caso de

uma transa~io nio pertencer a nenhuma das agincias que estio conectadas
a um determinado computador, por exemplo, uma consulta de saldo de con-

ta-corrente de um cliente de sio Paulo que esti no Rio de Janeiro, ele

mesmo incumbe-se de encaminhá-la atravis de um ·gate wa~· para o compu-

tador que processa a agincia consultada.

111.2.1.2. Impactos Causados no Atendimento

As agincias automatizadas convivem com dois problemas que normal-

mente interferem no atendimento prestado aos clientes, o tempo de res-

posta (18) e a indisponibilidade de linhas.

(17) O c6digo ana16gico, tecnologicamente ultrapassado, será substituí-
.do em poucos anos pela transmissio digitalizada, atrav~s de antenas de

microondas.
(i8) De acordo com Westphall, Tarouco e Wagner - Medidas para Avaliar
Desempenho em Redes. XX Cong~esso Nacional de Informática, p. 722-726,
num sistema de pergunta e resposta, a medida de velocidade de d.sempe-
nho <tempo de resposta) pode ser definida como o tempo que decorre de
quando o operador completa a ~ltima a~io associada ~ entrada da pergun-
ta atd aparecer o primeiro caracter da resposta no terminal.
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Terminais

Discos
UCP N

Gate Way

Arquitetura da Rede de Agências Automatizadas

BA Balcão Automatico
CA = Caixa Automatica

C = Concentrador
M = Modem

SRA = Sistema de Resposta Audível

As redes de teleprocessamento dos conglomerados podem envolver

milhares de terminais ligados a diversos computadores, sobre uma malha
de canais de comunicaçffo, de acordo com nossos comentirios anteriores.

mais complexa forem as redes, mais difícil se torna a

determinaçio do tempo de resposta de uma mensagem (transmissio) ou a

capacidade total da rede.

o volume da mensagem transferida sobre um canal de comunicaçio em

determinado período de tempo e a uma velocidade constante, em termos de
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"bits" por segundo Cbps), ofe~ece um perfil de carga no ~anal de

comunicaçio. Quanto mais ele se aproxima de 100% de ut il izaçio, maior

se torna o tempo de resposta m~dio gasto por uma mensagem para

atravessar o canal, enfrentando filas.

As redes de teleprocessamento dos conglomerados sio projetadas

levando-se em consldera,io que o tempo de resposta ao cliente deve

girar em torno de 5 segundos, mesmo quando a rede tem condiç3es de

oferecer respostas mais rápidas.

No caso de indisponibil idade de linha, o concentrador de 8g&ncia

pode resolver parcialmente o problema mudando automaticamente seu modo

de operar para processamento em lotes, como já comentado, mas o atendi-

mente ao cliente, habituado em acessar ele mesmo os terminais, ficará

prejudicadO, com a concorr&ncia pelos terminais, eventualmente, ativos.

111.2.2. Moderniza~ão dos Servi~os Bancários

Desde a época em que os bancos decidiram colocar o gerente da

agincia ~ vista do p~blico, nenhuma inova~ão de impacto havia sido in-

troduzida nas linhas ou nos métodos empregados para atendimento e co-

mercializa~io de seus servi~os, segundo Martinez (19).

Quando da instala~ão dos primeiros computadores nos bancos, o ob-

jetivo primordial foi o de promover um melhor suporte operacional e,

assim, o impacto restringiu-se mais ~s atividades internas, ou seja, ~

----------(19) Martinez (15), p. 6-14.
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retaguarda. Como pudemos perceber era muito defasada a forma de

trabalho dos m~todos tradicionais, ainda que apoiada por computador, se

comparada com os recursos gerados pela automaçio de ponta.

Na real idade, a automaçio de ponta nio foi especificamente um pro-

cedimento ou um equipamento adotado. Os recursos proporcionados p~las

novas tecnologias atingiram a essincia, a natureza dos serviços e o

pr6prio relacionamento e formas de comunicaçio entre os conglomerados e

seus ~lientes (20), constituindo-se, por isso, num diferencial de mar-

1< e t i n ~.~•

A automaçio de agincias promoveu aos seus usu~rios um significante

elenco de facilidades at~ entio impr6prios nos sistemas convencionais.

A estreita dependincia e interaçio da sociedade contemporinea com os

conglomerados financeiros e suas linhas de serviços requisitou, em con-

trapartida, m~todos gradualmente racionais, velocidade <tempo de res-

posta), informações e pl~oces~:.osdinâmicos de dec i sâo (21).

Para manter o equilíbrio de mercado, verificamos que todos os con-

glomerados passaram ou passam por um processo de automaçio de suas
agincias. A tendincia dos conglomerados nacionais foi seguir o exemplo

das instituições congineres de países mais avançados, que conseguiram

consider~vel aumento de produtividade, graças ao uso intensivo de

automaçio de agincias. redes de caixas autom~ticas. terminais de

transferincia de fundos (TTF) ou de ponto de venda <TPV) e videotexto.

(20) Ver Martins - Automação Banc~ria, XVII Congresso Nacional de
Informática, 2.31.
(21) I dem (20) •
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A chave para dar acesso aos serviços automatizados ~ quase sempre

o cartio magn~t ico, que cont~m uma programa,io interna feita pelo banco

em sua banda magnitica e um código secreto de conhecimento exclusivo de

seu dono, ou seja, a senha.

Um dos principais servi~os, as caixas autom~ticas (·Automatic Tel-

ler Machine" - ATM), sio cabinas instaladas em locais de ficil ac e s s o

p~bl ico, que possibil itam aos possuidores de cartio magn~tico fazer sa-

ques, depósitos, consultas, etc., sem nenhuma participaçio de funcioni-

I~ ios do banc o , duran t e as 24 hOl~as do d ia. Assim, os cl i en t es de um

banco informatizado nio precisam preocupar-se com o eterno problema de

movimentar a conta num dia cr(t ico como o que precede um feriado pro-

longado.

Outros servj~os que requerem o uso do cartio magn~tico sio o bal-

cio automitico C·cash dispenser") e o TTF.

Os balc3es automiticos permitem aos correntistas realizarem sa-

a exemplo das caixas automiticas, com a vantagem sobre estas de

poderem operar ·oTT-line·, embora sejam de menor porte e especialmente

projetados para serem instalados dentro das próprias agincias.

o TTF i um terminal eletr8nico instalado em estabelecimentos co-

merciais e da mesma forma conectado a rede de teleprocessamento dos

conglomerados. Eles surgiram como um caminho para racionalizar outros

sevi~os pdblicos de natureza nio banciria, eliminando tamb~m uma s~rie

de servi~os posteriores que seriam realizados pela retaguarda dos ban-

cos, como o transporte de documentos, conferincias, digita~io e proces-
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sarnento final. Os correntistas do banco podem, utilizando o cartâo rnag-

n~tico, descontar o valor de suas compras diretamente de sua conta-cor-
rente, o qual passa para a conta-corrente do comerciante, el iminando o

dinheiro na transaçio. Este serviço, no entanto, ~ prejudicado quando

a taxa de inflaçâo se eleva, pois o corrent ista prefere, quando for o

caso, pagar com cheque, em virtude de seu dinheiro poder permanecer

ap} icado durante o tempo em que o cheque leva para ser compensado.

o 'home banking', por sua vez, ~ a extensio dos serviços banc~rios

a n{vel dom~stico. Em outras palavras, é a facil idade que o cliente de

um conglomerado tem de realizar em sua própria casa ou escritório algu-

mas tarefas qUE tradicionalmente exigiriam sua locomoçio a uma ag&ncia

ou caixa automát ica. Os principais serviços que podem ser automatizados

com o advento do banco doméstico sio os seguintes (22):

. consultas
saldos de conta-corrente, poupan,a, etc.;

extratosi

dados cadastraisi
hist6rico de lançamentos •

• transações bancárias

transferincia de fundosi

pagamentos de contasl

agendamento de pagamentos;

alterações de dados cadastrais.

(22,-:::::7Homebanking· - Trabalho Desenvolvido pelo CNAB, p. 83-93.
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• serviços de informaçio

- taxas, cotaç3es. etc.;

- correio eletr8nico;

- lista de produtos e serviços;

- endereços de agincias e caixas automáticas.

~ lógico que esses serviços dependem de terminais especializados.

que podem ser substituídos com vantagens por microcomputadores. Porém.

certos serviços. como consulta de saldos podem ser oferecidos pelo uso

do telefone comum, através de sistema de resposta audível. O banco do-

m~st ico encontra-se bastante difundido entre os clientes pessoas-juri-

dicas dos conglomerados (23).

A adesio dos conglomerados ~ rede de transmissio de dados da 'So-

c t ets for Worldwide Iri t er-b ank FinanciaI Te leccmmurt i cat Lon .-SI.aJIFT·,in-

tegrou os sistemas financeiros nacional e internacional, possibilitando

a transferincia de fundos e a troca de mensagens entre seus usuários.

Outro aspecto a considerar ~ a utilizatio de cart3es de cr~dito.

tanto de empresas administradoras de cart3es como de lojas, sendo outra

alternativa de acesso aos servitos bancários.

Esses· servi~os automatizados, tambim constituem-s~numa forma de
otimiza~io dos pesados investimentos realizados na retaguarda dos con-

glomerados. Uma das principais consequincias dessa presta~io de servi-

~os ~ que os conglomerados devem, futuramente, trocar sua forma tradi-

cional de operar e, a~ inv~s de serem remunerados via margem financei-

(23) - ToqlJe de Sofist Ica~ão. Revista EKClII&T p. 77-78.
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~a, de aco~do com o modelo do capítulo anterior, serem efetivamente ~e-

munerados por tais servi,os (24). No futuro, espera-se que os conglome-
~ados transformem-se em grandes p~estadores de serviços.

111.2.2.1. Cliente do Conglomerado e nio da Agência

o ·status· de cliente do conglomerado e nio da agincia, traz para
a avaliação individual das agências, no modelo de controle gerencial do
capítulo anterior, aspectos de custeio que devem ser levados em consi-

den~ç:ão•

Con t ab i 1men te, as despesas com equipamentos utilizados na automa-
çio de agências, bem como as despesas com canais de comunicaçio para
lig~-las aos subcentros ou CPD, normalmente figuram em suas posiç3es.
Isto sem falar nas demais despesas incorridas, tais como pessoal, mate-

rial de expediente, energia el~trica, etc ••

Por outro lado, um cliente, embora vinculado a uma determinada
agência, pode operar com qualquer agincia do conglomerada, atrav~s da
utilização de seu cartão magn~tico e respectiva senha, que também lhe
dia acesso as caixas e balc3es autom~ticos e demais terminais colocados

l sua disposição.

Sem d~vlda, o cliente dar' preferincia l agincia que esta vincula-
do, porém a pr'tica indica mlJita$ exceçõe$, por exemplo, as agências
localizadas em ·shoppings· e cidades turísticas.

-----------(24) Ver Lovizzaro - Automatizar para Produzir Mais. Oados~e Id~ias, p.
38-40.

ir
') ,

-li
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A mesma situaçio se verifica com as caixas autom~ticas instaladas
em quiosques, quando estas por questSes de economia estio ligadas a uma
agincia, aproveitando os seus equipamentos e canais de comunica,io.

o programa aplicativo que mant~m as agincias "on-line" pOde ser
acessado tanto pelos clientes do conglomerado como pelo pessoal da

agência, atrav~s de terminais. A matriz tamb~m pode acessá-lo a part ir
de terminais instalados em seus 6rgios, como a auditoria e a inspeto-

ria. O acesso ao sistema ~ sempre representado por alguma esp~cie de

As transa~Ses bancárias, normalmente, poderio ser divididas em

três categorias: contábil; consulta; e cadastramento. Entre as cont~-
beis temos: dep6sitos em dinheiro, em cheque da mesma ou outra praça,
em conta-corrente (C/C) ou de poupança; pagamento de cheque; recibo de

retirada em C/C ou de poupança; avisos de lan~amento a d~bito e a cre-
dito de C/C ou de poupança; relaçSes interdepartamentais a d~bito e a

c r é d ito; etc •. As consultas podem referir-se aos saldos de C/C e de
poupança; extratos das mesmas; consulta sobre a situaçio de um cheque;
etc •• Finalmente, o cadastramento envolve: cadastro/atualizaçio de se-
nha de C/C e de poupança; cadastramento e descadastramento de talio de
cheques; registro e elimi,na~io de contra-ordem; bloqueio de cartio mag-

nét ico, etc ••

Dependendo da solu~io de arquivos, centralizados ou nio, e da ca-
tegoria da transaçio, ela pode ~er compo~ta por uma ou mais interaç3es.

-------------(25)' A tran5a~.ão" q'Je represental~uma a~ão do usuãr t o , normalmente cor-
,.e~ponde: a".lma:.;f'Jnç:ãode: 5rstemas. ·on-ll ne,!',const itlJindo-se também na ,
un idaderde'?<:cobr.an~a.dos' 1ie,.vi~o1i~,que,';prestam'... ~

"

-, .t:

'I
1I_____________ 'L_••_. ~. •__ ~""' -'~_""'_"::-."+-:::--:.:!_-.:.:.~~~~':::::_;-~_',';;:~:'-;;;::::::":-~.7.:-:--:--.::-:-,--::.7:..:-.':
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A intera~~o constitui-se, assim, na menor parte contabilizivel, comum a

todas as transa,Ses de um programa aplicativo "on-line""

Para explicar como funciona a intera,io, podemos voltar ao nosso

exemplo anterior sobre o cl iente de sio Paulo que est~ no Rio de Janei-

ro e deseja fazer uma consulta para verificar o seu saldo de conta-cor-

rente. Ao acessar um terminal no Rio, que est~ ligado a um computador

local, no subcentro, este verifica que o cliente nio pertence a nenhuma

das agincias controladas por ele e encaminha a requisi,io para o compu-

tador da agincia correspondente a conta do cliente em sio Paulo (pri-

intera,io); o computador de sio Paulo atende o pedido e envia a

resposta para o computador do Rio (segunda intera~io); o computador no

Rio recebe a mensagem e informa o cliente sobre o seu saldo <terceira

intera,io).

Quanto ao controle gerencial, parece razoivel supor duas alterna-

tivas. Uma delas sugere que todos os custos das agincias automatizadas

sejam acumulados para depois serem transferidos de acordo com o n~mero

de intera,Ses gerado pelos clientes a cada agincia. Esti hipótese pode

ser razoivel para o custeio das transa,3es via terminais, por~m existem

muitos outros atos praticados pelas agincias que n50 exigem a partici-

pa~io de terminais ou exigem parcialmente. A outra alternativa sugere

que a contabilidade de custos apure os custos gerados pelo cliente na

rede e os transfira para a agincia mantenedo~a de sua conta. Entendemos

ser esta ~ltima hipótese a mais adequada para o controle, pois com ela

nio perdemos a identifica~io dos custos diretos a nível de unidade, o

que ~ muito importante para a sua avaliaç50.

.- -_._~-- .- "-"-"---'-'---"-- -" __ o __ • •• __
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De qualquer forma, cabe ainda observar que o programa aplicativo
"on-l ine" é um aplicativo transacional e interat Ivo, a medida que per-

mite a captura "on-line" das transa,3es por outros programas aplicati-
vos, como o de contas-correntes. Portanto, na determina~io do custo do
programa aplicat Ivo "on-l ine", o consumo de recursos de PED, originado
pela integra~âo com outros aplicativos, deve ser absorvido por estes, a
fim de preservarmos a sua qualidade de aplicativo transacional.

lII.2.3. Reflexos na Automa,io de Retaguarda

A solu~âo ideal de arquivos centralizados, como j~ visto, em nada
alterou o processamento em lotes, pelo menos enquanto os dados nio pu-
deram ser capturados 'on-line" (26). Os conglomerados que optaram por
esse plano t í ver am que manter um p,"'ogramaapl icat Ivo ·on·-li ne ", in ic ia-
do pela duplica,io do sistema de contas-correntes, aumentando o n~mero

de computadores e interligando tantas agincias quantas fossem possíveis
em cada um deles. Depois do movimento reprocessado os saldos do dia an-

t e,'" i or' , relativo ao sistema que mantinha as agincias ·on-line", eram
atualizados. Este fato, sem d~vida, encareceu bastante o processo, no
comecc, pois o IÍnico reflexo na alltoma,ão de retaguarda-era a ocunac âo

de mais espa,o pelo 'hardware' que iria manter um sistema paralelo ao
processamento em lotes. Este, era mais um dos fatores que tornava a so-
lu~ão de distribuir arquivos a primeira vista-mais atraente.

No entanto, conforme já observado, a atividade bancária sempre de-
pendeu da manuten~ão de dados centralizados, porque isso traz simplici-

-----------(26) Ver Gra~a _ - Os Novos Canais de. Comerclaliza~ão dos Bancos.
Infor ••t Ivo FEBRABAN-FENABANc, p. 14-16.

·fJ·
_____________ .. ,~ ... __•.. __•...•...•.•.•__ ..•.. - _~_. -_o·· _-...:--~._- .•..•.-:'l-. __~~
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dade e flexibilidade operacionais, constituindo-se numa opçio 3té mais

econ8mica. Como exemplo de flexibilidade, temos a possibil idade de uti-

1 izaçio de caixas automáticas, TTF e videotexto. A criaçio de uma rede

de telePFocessamento - na qual as agincias const ituem uma parte impor-

tante, mas nio a ~nica - e uma maneira de viabilizar novos serviços que

o mercado possa exigir.

Por outro lado, a certeza de que o processamento de dados tradi-

cional, em lotes, ainda seria importante por muito tempo, obrigaram os

conglomerados a concentrar invest imentos nos subcentros (27). Estes, na

maioria dos casos, continuam fazendo basicamente o papel de intermediá-

rios entre as agincias de determinadas regi3es e o CPD.

Desta forma, podemos admitir que agincias muito distantes, ainda

na fase tradicional, dependerio, se economicamente vi~vel, de subcen-

tros simplificados que respondam pelo seu serviço de retaguarda.

Agincias na fase de atendimento, próximas de regi3es mais desenvolvi-

das, dependerio de subcentros que, al~m do serviço de retaguarda, façam

a entrada remota dos dados, utilizando como concentradores micros ou

minicomputadores. E, finalmente, as agincias automatizadas estario

ligadas aos subcentros ou CPO, que poderio capturar ou nio os dados

o diagrama III-h a seguir, tenta representar a estrutura do

complexo de processamento de dados dos conglomeradOS.

(27) Ver Martinez (11), p. 6-12.
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DIAGRAMA III-h

Estrutura do Complexo de Processamento
de Dados dos Conglomerados

0-- -- --- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - --
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Microcomputador

Minicomputador
dedicado a
sistemas aplicativos
específicos

o Subcentro de Processamento BA = Balcão Automático
CA = Caixa Automática

O Subcentro de Entrada de Dados C Concentrador=

O Subcentro Simplificado M = Modem

O Agência

111.2.3.1 1nterliga~ão dos Centros de Processamento e Agências

Normalmente, a rede de agências de um conglomerado esta ligada aos
subcentros atraY~s de circuitos nio esp~cializados (LP) q'Je, por SIJa
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vez, utilizam-se tambrlm desses ci~cu(tos, além do TRANSDATA e/ou RENPAC

pa~a comunicarem-se com o CPC. Portanto, as atuais redes de teleproces-

sarnento dos conglomerados sio baseadas em inf~a-est~utura terrestre,

cuja velocidade m~xima alcançada é de 9.600 bps ou 1200 caracteres por

segundo. A essa velocidade, a t~ansmissio de um arquivo em disco magné-

t ico de 300 'megab~tes' leva mais de oito horas ininterruptas (28).

Devido ao fato dos conglomerados operarem com virios subcentros,

muito espalhados geograficamente, processandO grandes volumes de

informa~3es, que exigem maior velocidade de transmissio para o CPD, até

por quest5es de necessidade para facil itar o uso dos dados em sistemas

de apoio a decisio, o canal de satélite apresenta-se, atualmente, como

a melhor alternativa.

AI~m de permitir uma troca mais intensa de informaç3es, melhorando

os controles gerenciais, o satélite proporciona maior seguran~a pela

introduçio de recursos mais sofisticados para criptografar a comunica-

çio de dados. Uma outra vantagem é a menor vulnerabilidade a falhas ou

erros devido ~ redução do tempo de transmissão e ao melhor gerenciamen-

to da rede.

Outro aspecto muito importante ~ que teoricamente o CPD não

precisari mais ser dimensionado pelo pico dos serviços, exigindo

grandes investimentos em 'hardware", pois quando houver demanda em

excesso, ela poderi ser remanejada para um subcentro melhor equipadO e

que esteja com seus equipamentos ociosos. Como será poss(vel a trans-

(28) Ver Lovizzaro Alta Velocidade na Transmissão de Dados por
Satélite. Dado. e Idéias, p. 52-53.
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missio de grandes arquivos, caso haja problemas no CPD, tal subcentro

poder~ ser ainda ut ilizado como centro alternativo.

Sem d~vida, o satcilite constituí-se, hoje, no meio mais aperfei-

çoado para transmissio de dados, pois acena com uma velocidade inicial

cinco vezes superior a mais otimista previsio para canais terrestres,

ou seja, 48.000 bps, podendO at ingir 64.000 bps, e com um índice de er-

ros praticamente nulo, como consequincia do trifego de ondas pelo espa-

ç: o.

Os sinais digitais que saem do computador a uma velocidade de 2 a

3 ·megab~tes· por segundo, passam por uma UCC e seguem para o modem,

que transforma os sinais digitais em ana16gicos antes de chegarem ao

gerador de sinais. Na forma de onda de ridio, a antena envia os sinais

para o satilite, a uma velocidade de 48 kbps. No caminho inverso, o sa-

t~lite transmite as ondas de ridio que sio captadas pela antena, pas·-

sando pelo gerador de sinais e convertidas em sinais digitais para che-

garem ao computador via UCC.

Para interligar as agincias, alguns conglomerados ji estio

implantando sua pr6pria rede de comunicaçio de dados a baixa velocidade

(9600 bps) via satilite, com a instalaçio de uma microestaçio terrena

(antenas com 1,2 a 1,8 metros de diimetro) e um microterminal remoto

(para operar os terminais de recepçio como telex, microcomputadores e

impressoras), portanto, dispensando o uso de linhas telef8nicas. Em

novembro de 1988 existiam cerca de dez mil pedidos de circuitos

TRANSDATA nio atendidos pela EMBRATEL, de acordo com artigo publicado

pela Gazeta Mercantil em 30.11.89.

__ , ._ ••• __ ••• • • o ., __ • ...., •• •••• ~ •••• _ •••••••• 0 •
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A alta velocidade está sendo ut il izada para a tFansfer&ncia de

dados já consol idados das ag&ncias, atraY~s dos sllbcentros, enquanto a

baixa velocidade deverá se encarregar da ligaç~o das 39&ncias E delas

aos subcentros ou CPD.

111.3. Automa~io de ESCFit6Fios

A automaçio de procedimentos internos nos conglomerados sempre foi

considerada como de fundamental importância para se obter ganhos de

produtividade e, em consequ&ncia, reduzir os custos operacionais.

o primeiro passo nesse sent ido, ut il izando a tecnologia de

informática, que combina processamento de dados,. teleprocessamento e

automaçâo, foi dado com a instala~âo de terminais (teclado, video E

impressora) em 6rgios das matrizes dos conglomerados. Essa . -Inovaçao

coincidiu com a descentraliza,io do PFocessamento de dados, pela

automaçio de retaguarda, mais especificamente com a implantaçio da

entrada remota de dados via teleprocessamento.

Apesar desta iniciativa ter sido bastante limitada, pois exigia

que tais terminais estivessem 1 igad6s a computadoFes de grande porte,

podemos dizer que com este início de automa~io de escrit6rios deu-se

tamb~m a distribui,io do pFocessamento, sem a interferincia direta do

CPD. órgios que possuíssem teFminais podiam desenvolver seus pr6PFios

programas aplicativos, desde que fossem muito específicos, utilizando

linguagens de alto nivelo



Com a introduçio dos microcomputadores e sua constante evoluçio em

termos 002 capacidade para processamento e armazenamento de dados, a1im

do fato de poderem interl igar-se const ituindo uma rede, com a part ici-

paçâo ou nâo de computadores de grande porte, o processamento descen-

t I~ ::3.1 i :2:<3.0 o independente ganhou tal {orça, que obrigou o CPD a desmist!-

ficar-se e rever sua forma de atuaçâo, passando a dar suporte aos

de microinformiti~a e a cuidar diretamente apenas doS

programas apl icat ivos corporat ivos (29).

A automaçio de escrit6rios tamb~m consome recursos de iJ 1::-1"',
I ' __ 1.#

local izados no CPD, principalmente tempo de UCP e memória, quando faz
uso de computadores centrais para ·rodar" algum programa especifico ou

acessar arquivos de programas apl icat ivos corporativos e bancos de

dados. 1~1ém de cx í s í r ·::'I.1pOI~tedo CPD, ql.1~~Pun c i on a mu i t as V(·!"z.:;::'scomo SE'

fosse uma consultoria, inclusiv~ treinando seus usuários.

Os ,;;:·ql.1ip::lmentostermin<J.is, incluindo os m i cr o c omp u t a dor es , E: os

canais de comunicaçio, normalmente fazem parte do custo dos órgios,

juntamente com as instalaç3es e mio-de-obra destes. POI~t anto,

efeito do modelo de controle gerencial abordado no capitulo anterior,
apenas os CI.1stOS gerados no CP\) em +unc ão desta automação é qu.;;:·devem

ser transferidos aos usu~rios.

111.3.1. InoYa~ão Gerencial

Enquanto o processamento de dados tinha apenas um papel de suporte

op er ac iona 1, nio causava nenhum inconveniente para qualquer nível ge-

------------(29) Ver França e Outros (4), p. 32-36.
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rencial. Depois que passou a incorporar outras tecnologias, f2SP ec i a 1---

mente a de telecomunicaç5es, transf6rmando-se em processamento de in-

ci natural que impactassetoda a organizaçio, provocan~o mu-

danças na forma tradicional de gerenciamento. Hoje a informát ica esta

incorporada na estratcigia de atuaçio dos conglomerados, exigindo o seu

domínio em todos os níveis gerenciai,s.

A introduçio de novas linguagens de alto nível foi o principal mo-

t ivo da descentral izaçio do desenvolvimento de programas aplicat ivos,

entre os drgios da matriz. O exame da natureza dos sistemas em um

c on s 1ome r ad o ,

a exemplo do contas-correntes, que devem ser desenvolvidos e

mant idos padronizados, quest5es de economia de escala,

alternativa mais econ8mica de desenvolvimento. Por outro lado,

uma ou t r a cate901~ ia de sistemas, altamente particulares

especializadOS, que sio ~teis somente quando aplicados em seu contexto.

Portanto, nio seria razoável fazer com que tais sistemas fossem

centralizados, mesmo porque· nio haveria economia neste procedimento.

Estes sistemas devem ser p~oduzidos e utilizados descentralizadamente,

em cada órgio, que pode ter condiç3es para desen~olvi-Ios, manti-Ios e

'aperfeiçoá-léS.

Um aspecto importante da descentralizaçio do desenvolvimento de

sistemas ~ a possibilidade dos órgios administrativos, modelarem e si-

mularem suas análises, melhorando sua participaçio no planejamento es-

trat~gico do conglomerado ou, pelo menos, melhorando sua própria per-

formance.
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1Il.3.2. Utilizaçio de Microcomputadores

o conceito de processamento distribuído consolidou-se com a intro-

du~io dos microcomputadores, principalmente os de 16 "bits"" Com eles,

caracterizou-se o ·usuário ativo·, como consumidor aut8nomo de proces-

samento de dados.

Os microcomputadores podem trabalhar isoladamente ou '1igados a

vários perif~ricos, podem ser acoplados a computadores de grande porte,

atrav~s de 1 inhas privativas, quando nio permit irem a '1igaçio direta

POI'" cabo, em 1'<J..Z5:0 dê. d i st ânc t a envolvida, e u od em +or-mar uma r ed e d e

micros inter-ligados. Sob a forma de rede '1ocal, eles pr-oporcionam

vantagens como o compartilhamento de recursos físicos (impressoras e

discos magnéticos) de i nfo,'"maçio (memória de massa) " o

compartilhamento das informaç3es contidas na mem':'ria de massa
,E', n <3.

maioria das vezes, mais impor-tante que o compartilhamento de recur-sos

físicos. Quando ligada a computador-es de grande porte, a rede permite o

acesso a bancos de dados corporativos ampliando seu poder de açio. A
idéia de que os microcomputador-es estejam integrados numa rede on-

line' inter-na, a qual, por sua vez, pode estar interligada com outr-as

redes cria a infra-estrutura necessária ~ integraçio das inTormaç3es

que fluem pelos'diversos pontos da administraçio dos conglomerados.

A capacidade do computador de grande porte, por sua vez, continua

crescendo e também sua velocidade direta. O problema maior tem sido a
queda de velocidade final causada pelo ac~mulo de filas de programas em

execuçio de usu~rios. ~ aqui que o uso de micros encontra mais força,
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pois eles permitem independ&ncia nos momentos em que nio se necessita

de toda a estrutura do grande porte e mant~m constante um tempo de res-

posta de bom nível. E no momento que se desejar guardar as informaç3es

processadas com segurança e hierarquia de acesso, elas podem ser envia-

das para o computador central, que permit irJ sua recuperaçio quando 11e-

cessária.

A ligaçio micro-mainframe tem sido implementada atrav~s de ·soft-

wares' classificJveis em tr&s categorias (30):
. orientados para sistemas gerenciadores de banco de dados, pro-

porcionando facilidades de intera~io com as bases de dados cor-

porat ivas;

• nio-orientados para sistemas gerenciadores de banco de dados,
proporcionando o ·download" (recepçio pelo micro) e 'upload"

(emissio pelo micro) de arquivos; e

• emuladores de terminais.

II1.3.3 Estações de Trabalho

As esta~3es de trabalho tendem a ser um terminal multifuncional

que previ ao usuirio a possibilidade de acesso a alguns sistemas do

conglomerada. Elas combinam as caracteristicas do terminal hoje dedica-

do a sistemas transacionais. do computador pessoal empregado como fer-

ramenta para um ambiente de procedimentos nio estruturados e possibili-

----------- para Comunicaçio de
XX Congresso NaCiona~(30) Segundo Reis Um Conjunto de Rotinas

Microcomputadores com Ambientes de Grande Porte.
de Inform~tica. p. 825-829.
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tam toda a mecanizaçâo da administraçffo de documentos, incluindo a sua

produçâo. an~lise e transmissâo, al~m de permitir o contato com o mundo

externo do conglomerado, como ocorre com os terminais de videotexto.

Nas agências. essas estaç3es. normalmente um microcomputador com

teclado e impressora, conectado a um computador de grande porte do sub-

centro ou CPD, podem permitir a mecanizaçio da administraçio de alguns

':.el"vicos , como:

· abertura de contas;

• elabora~io de cadastros e respectivas atual izaç3es;

• aplicaç3es financeiras por conta de clientes;

• controle de risco. por tipo de empr~stimo e garantias vincula-

das. dos clientes da agência e do conglomerado; e

• controle de atrasos dos empr~st imos vencidos.

Essa amostra nos di uma id~ia das facilidades que podem ser colo-

cadas ~ disposiçio das agincias. reduzindo ainda mais o trinsito de pa-

p~is e os procedimentos burocriticos que exigem, propicionando mais

tempo ao atendimento de clientes.

Da mesma forma que as agências, a matriz, pode ter uma s~rie de

procedimentos automatizados. Entre eles, a admissio e demissio de fun-

cion~rios, a atualizaçio de carteira de trabalho, o acompanhamento de

processos Jurídicos, a elaboraçio de relat6rios padronizadOS, a atuali-

zaçio de circulares internas, etc. (31).

---------_.-(31) Ver Um Golpe de Morte na Burocracia~ Exame Informitica. p.4-9 •

. ._ ... _.. • - ._0_·'· _ .. -- .. - . ----- .
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IV

METODOLOGIA DE APURAC~O E DISTRI8UIC~O DE CUSTOS DE
SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS

No desenvolvimento da metodologia de apuraçâo e distribuiçio de

custos de sistemas e processamento de dados a ser apresentada neste ca-

p í t 1.110. estaremos levando em consideraçffo o estado atual da automaçio

banc~ria vista no capítulo anterior. Portanto. os sistemas.
desta dissertaçio. sio os programas aplicat ivos corporativos. ou seja.

que pela sua natureza sio exequíveis somente quandO desenvolvidos e

mantidos centralizadamente, podendo todO O conglomerado deles se bene-

+' i c iar .

Na retaguarda, os programas aplicativos corporat ivos sâo processa-

dos em lotes ou interativamente, possuindo elevado nível de integraçio.

Na ponta. um programa aplicativo corporativo mantim as agincias on-

line", podendo ou nio caracterizar-se pelo processamento em tempo real~

Os programas aplicativos específiCOS estâo reservados para as prd-

prias áreas desenvolverem e manterem, utilizando linguagens de alto

nível atravis de terminais remotos ou microcomputadores (conectados a

computadores de grande porte, aut8nomos ou em rede). Normalmente, estes
sist_~~~_s-,__ fazem parte da aut omaç âo de escritórios da administração dos

conglomerado~. Ji a automação de escritórios das agincias ~ implementa-

da basicamente pelas estaç3es de trabalho, cujo sistema, para manti-Ias

no ar, ~ desenvolvido e mantido centralizadamente, atrav~s da integra-

ç:ão de aplicativos corporativos operacionais e de gestão.



A modalidade de processamento exigida pelos aplicativos, segundo a

classifica~io de seus programas, ~ um detalhe importante para a metodo-
logia de apuraçio e distribuiçio de custos de processamento de danos,

pois consumiria diferentes tipos e quant idades de recursos do CPD.

Nos conglomerados, muitos sistemas que antes eram exclusivamente

em lotes, depois do advento da automaçio de ponta, passaram a interagir

com o sistema que mant~m as agincias ·on-line·, aproveitando os dados

já processados por esse sistema.

o importante a dizer quanto a modalidade de processamento e que um
<lplicativo deve tel' o s eu cam i nh o pelo CP!) muito bem definido, para <-1U(:;'

seu custeio nio seja prejudicado e, em consequincia, tamb~m os demais

sistemas.

IV.l. Custos Bancirios e do CPO

Tomando por base as despesas operacionais extraídas da demonstra-

çio do resultado consolidado do exercício findo em 31.12.88, dos dois

principais conglomerados financeiros privados do País, verificamos que

elas estio assim distribuídas.

Despesas Operacionais
Recursos de Terceiros
Administrativas

OI.1tras

x

89
6

Total 100
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Estendendo a nossa anilise, baseada no modelo de controle geren-

desenvolvido no capítulo lI, e raciocinando em termo de fluxo decial

recursos pr6prios e de terceiros, com a inclusio da atualizaçio moneti-

ria sobre o patrim&nio 1 (quido, bem como ajustando as despesas adminis-

trativas com a inclusio da depreciaçio do imobil izado de u~o, excluída

de outras despesas operacionais, custos estes considerados dentro da

margem de desempenho do modelo, temos que a posiçio acima seria 1 igei-

ramente alterada, como segue:

Cus t o s

Total

90

6

-_..:~.

100

Recursos Pr6prios e de Terceiros

Estes percentuais nos dia uma id~ia da dimensio dos componentes de

custo num conglomerado financeiro, apesar da pequena amostra e do fato

de referirem-se apenas aos dois principais conglomerados. Desta forma,

os custos administrativos sio considerados menos importantes, em razia

da atualiza,io monet~ria embutida nos custos financeiros, como conse-

quincia de taxas de inflaçio bastante elevadas. Por~m, este mesmo fato

torna os custos administrativos muito sensíveis e exige muita atençio

por parte da administraçio dos conglomerados.

Neste ponto, se tra,armos um paralelo entre os conglomerados fi-

nanceiros e a ind~stria manufatureira, a fim de raciocinarmos em termos

de lucro bruto, da margem financeira mais ° resultado de servj,os dos

conglomerados, devemos deduzir os custos de produçio para, entio, che-
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garmos a esse lucro. Este aspecto podemos constatar pela análi~e do

modeIo, que considera o custo financeiro como se fosse um custo de

mas despreza os demais custos de produção. I)ev~::-mos

que a margem financeira subst itui com

van t :3.9 ,:::-11'::. , 11 o c as o , PO i ~::.

seria extremamente compl ic~do rearranjar os custos de produção, vendas

n o mod e lo, dada a forma de o:::w~.pln i z:aç:ão o os

conglomerados financeiros, além do que, talvez não obtivessemos maior

benef{cio em termos gerenciais.

Para ilustrar e servir de apoio ao desenvolvimento da metOdologia,

elaboramos a planilha IV.a, estruturada de acordo com o modelo, mas com

valores hipotét icos.

Util izando o mesmo arcabouço de despesas, conceituadamente admi-

n i ~:.tl~:ati va s , a planilha atende as necessidades de informação de todos

os centros de responsabil idade do modelo. inclusive do CPD. Na verdade.

trata-se de parte de uma versão de relatdrio gerencial. As despesas ne-

le apresentadas podem ser divididas em dois grupos: diretas e Ind i r e+

t <J.S.

As despesas administrativas diretas sio as despesas identificadas

pela pr6pria contabilidade financeira, que já se preocupou em

contabilizi-las no nível hierirquico/funcional desejado. Essas despesas

sio auto-explicativas quanto ao seu conte~do e representam a abertura

mais adequada para efeito de apresentaçio.

Como despesas administrativas indiretas podemos considerar - embo-
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Pl.ttHllHAIh

!lÊS: XXXl89

---- ---_._----------------------------------------------------------

Illtspesas Mlinistrativas Indiretas
I. Rateio de Despesas [OI I~veis
I. Outros hteios
ISubtotal
I I
IDepmia,ões e AlOI'tin,ões 1
IAlug. Teori[o do bobo Próprio I 1',25"
I I
lTolal Contábil Im. Alll!. TeOri[o' I 16,ate' I 1~7,31" I 116,m, I 15,m, I 16.891' I 183•••• '
, _1 1 1 1 1 1---
I I 1 I I I I
HAstos Transferidos I I 1 I 1 I
I. Sistms e Processmnto de Dados I 7.... I 51.m , 11,4H) , 11.69&1' 11.8"' I
I. Gerais 'IUeA' 11.891' I 18.311 IMS.' (f.UI'
I. ~I. de Re[ursos Hunnos I 11,151' 11.961' I II,Sell 6.261 1'.211'
I. Outros I 1 8••••
ISubtohl I 6.811 1 47.3" I 16,~" I 5,m' 6.891 ,, 1 1 '-_ 1 1 1, , _

1 ,'1 I 1 ,
ICustos Conjlmtos + f) Custos Transferidos' 1 1 1 , 1 I I______ I I I ~ I I__----------------, 1 -----, _

, , , 1 , , , ,

!Total Geral I"" , 1 31,ee0' ,
,--------------- 1 1 -----------, , 1 1 1 ----,-------1

ESPECIFI!:AÇÕES

1 _

1
IDespesas Adlinistrativas DirEtas
l, RrtIW1era,io+ Encargos
I. Alugueis
1. 'gua. Energia e Gás
1. Coosrrva,iio e ftanuten,io de Bens
1. ftaterial de Expediente
l, Coeqni[atões
1. Transporte
I. 5eguranta Contratada
I. Outras Despesas
lSubtotal
I

1
,

, 1

~EA DE 6READEPROC. 1 6READE 6READE OOTRAS~EAS DE SIJITOTAI. .{IEASDESlfIlTE 1 TOTAl.DECOOIOS

SISTEftAS DEDADOS 1 SERV.GERAIS R. H. SIf. IfERACUM. MlIIINISTRATlVOI DECUSTO

1 , I , 1 I I
___1___________1______________1________ 1_________ l,__________ ,______ 1____________ ,__________ 1

I ! I , I 1 , ,
1 , ,

15.le81 I 121,2ge, 1l2,lm 13.6It' 15.100' 147.1111 115.9'" 163••• .,

1'.251' I (16.16&1 11.2"1 It,25t' II.t~l' (16.911' 11,1"' I1B,''''

11.611' 12,7'" 1'.411' le.611' 1'.311' 14.611' 11,411' 16.""
11.15" It.98t1 1t.l5I' 11.1'" 1'.I2tl II,Stt' II,Stt' 13."11
1t.!5t1 (1.5m I!, 91.) le.251) 11.4611 13.3'" 1i .7tel 14,""

I',UI) 1'.381' (e.2U) It,!Ie' 16,22t) 11."e) 15.111' 16.tH)

16,251) 142.151) 114.951) 14,9111 16,24') 174,4'1' 125,61') 1119.''''

11,31&' 12.5511 16.959' 1'.451' 1'.356) 14,6m 11,4te1 (6.tel)

1',3811 12.551' 11,9581 1'.45&' (6.351) (4,6m (1.4el' 16.IH'

12,7." 11.51" 11.25" 14."1' 11.111' 15•••• '

128.'''' 11I1,t'"
---------,-----

54.2It
16.31'
4.511
B ••••

83.'"

12.211'
1•• 3tt'
11.511'

52••••
16,'"
4.111
8,'"

81 ••••13.1111

31,tee

TOTAl.DEIlIITIOS TOTAl.
DERESIlTAOO I IBAI.

I I
'-------- ,
I I

161,"" 1124•••• '
114•••• ' 132•••• '
12•••• ) 12.""
12.'''' 12•••• '
14.tH' 111.111)
(6 •••• ' 19•••• '
11.1'" (5."')
12,tU' (2,1'"
18."" 114.111)

11•••••• ' (21••••• '

12."" (B •••• '

12.111' (8,1'"

17•••• ' (7.'U)
5••••

(114.'''' (215•••• '

(52.tH)
116,,"'
(4•••• '
18•••• '

18••••• '

131.1'"

(215.1") 1215.lte,

I'

O'



com imóveis, o aluguel teórico do imobil izado próprio Oc
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Com base nos n~meros da planilha, verificamos que o CPD responde

por 27% do total de despesas administrativas (quadro IV-a). Apesar dos

valores hipotit icos, j~ que neste n{vel as informa~3es nio encontram-se

d j ~:'Pon i ve i '':;, as despesas com a informatizaçio dos conglomerados ma I~:;

aV"'.nG:aao~.;, neste sentido, devem chegar próximo dos 40X, se considerar-

mos as despesas com equipamentos e 1 inhas de transmissio, relativas a

QUADRO IV-a

NCzS lil

Ám de Sistms Área de PO CPD ConglOltrado

CzS % CzS % CZS % CZS %

a c:a+b

Despesas Adlinistrativas Diretas &,251 89 ~2,t5t 84 48,. B5 2M,'" 93

Despesas Adlinistrativas Indiretas .,. 4 2,SSt 5 2,B5t 5 8,'" 4
Deprec ia~ÔH e Alart inçÔH 7,'" 3

Aluguel Teórico de 11Gb. PrOPr. ',251 4 2,7" 5 2,95t 5
Total Contábil (exc. Alug. Teor.) &,Btt· 97 47,3M 9~ 54,1" 95 215,'" 1••
Custos Tranferidos ',2M 3 2,7" & 2,9M 5
Custos·~jWltos+8 Custos Transf. .. ,.

Total Seul 7,", 1" 51,••• · 1M 57,"'~ 166
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vamos encont~a~ composiç3es de custo diferentes ent~e as áreas

do CPD e do conglome~ado, notadamente entre ~emune~açâo mais encargos e

;:\ "1 1.1 <:I u é i ':'.;•

QUADRO IV-b

Hez' li!

Meil dI! Sistl!us Ml!il dI! ?O C?O Congiowado

CzS % Cz' I CzS % CzS I
a b c=a+b

Rl!IUneração + Encargos 5,." 71 21,29t ~3 26,m 46 124,." 58
Aluguéis ',25t 4 16,16' 32 16,m 29 32,", 15
Outras i,75t 25 12,55t 25 14,3tt 25 59,", 27

Total Geral 7,'" 1ft 5','" 1" 57,"& 1" 215,." 1"

Como o aluguel de im6veis figura em 'out~as' no caso do CPD, uma

vez que precisa ser ~ateado, temos que o dispindio entre pessoal e

equipamentos de PD corresponde a 75% do total geral. Este aspecto é

muito importante pa~a o processo de custeio de sistemas e processamento

de dados, exigindo controles mais sofisticados para esses itens de cus-

to.

IV.1.2. Características

Os custos banc'rios e do CPO caracterizam-se por serem proporcio-

nalmente mais fixos que variiveis.
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Como <3.~:;· atividades dos conglomerados, incluindo as de ~;el.J.~·CP!),

referem-se a prestaçio de serviços, grande parte de seus custos rela-

cionam-se com pessoal de tempo integral (comissionados trabalhando 8

hOI'"as/dia) , im6veis e equipamentos que, de alguma forma, estio 1 igados

a necessidade de se manter uma capacidade constante de atendimento ou

trabalho. Do pessoal de tempo parcial (nio comissionados trabalhando 6

apenas os caixas de agincias e os digitadores do CPD

considerados mio-de-obra vari~vel (1).

Os c us t o s de ma t er i <3.1 de e xp ed i en t e , i n c Lu ind o O·:S d e Por mu lár' i(JS

cont (nuos, ao contrário do que se imagina, sio poucos significat ivos em

re1açâo ao total de custos administrativos dos conglomerados, represen-

tando nio mais que 5% dos mesmos. Quanto ao CPD, em part icui <:"\1'",

conforme já foi mencionado, a tendincia ~ de que esses gastos decres~am

cada vez mais em termos proporcionais.

Os conglomerados sempre apresentam grandes flutuaç3es no trinsito

diirio de documentos, quando comparamos um dia da semana com o seguin-

te, um mis ou um períodO com outro, sendo natural que sua capacidade de

desempenho seja dimensionada pelo pico, fazendo-os incorrer em capaci-

dade ociosa.

Em contrapartida, as flutuaç3es no trinsito de documentos tim um

caráter previsível, em razão de certos ri i ·"c .1,.• <:o ••.•...•n ...•- •.....•.- - _. -- ... _ .. -- ;
do

ano, caracterizarem~~e por influirem co~sideravelmente no volume de

(1) A conversio de tais gastos em custos vari'veis deve-se ao fato
desses tipos de mio-de-obra serem mais sensíveis a flutuaç6es de
volumes. Ver Institute, Bank Administration - Costos Bancarios para
Planificacion Y Control, p. 59.

-_._-_._-----



t~ansaç3es. Este fato, facilita o t~abalho dos conglome~ados na prOJe-

,io de tais flutuaçBes e, consequentemente, no dimensionamento dos re-

cursos (;:2).

A necessidade de custos fixos elevados para manter certa capacida-

de disponível torna muito importante otimizar o emprego desses ~ecursos

!.ima vez obt idos.

Estas características, custos fixos elevados e volume de t~ansa-

faz com que a mensu~açio da capacidade instalada e a

util izaçâo dos recursos, assumam um ca~áter p~imordial na contabil idade

de custos dos conglomerados.

Tais custos tamb~m podem ser facilmente associados a uma funçâo,

caso do CPD, ou seja. podem se~ identificados di~etamente ou alocados.

Ali~s. como discutido no modelo de controle gerencial. visto no capitu-

lo 11. Este fato sugere uma boa base pa~a.a atribuiçâo dos mesmos por

unidade ou at ividade, evitando, assim, recorrer-se a bases de atribui-

IV.2. Organiza~ão do CPO

De acordo com o modelo desenvolvido no capítulo 11 e com a plani-

lha IV.a, dividimos o CPD em duas ireas bem distintas, e de mesmo nível

hier~rquico. a irea de sistemas e a irea de processamento de dados. Po-

r~m, tendo em vista os conglomerados financeiros serem os maiores usui-

------------(2) Ver Institute, Bank Administration (1), p. 56 e 59i
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~ios de PED, depois do Gove~no (3), ge~almente eles possuem uma te~cei-

até de igual nível hierárquico quando comparada com as

anteriores. Essa á~ea existe para acompanhar e abso~ver as

tecno"i':'gicas de informát ica que, como já vimos no capítulo anterior,

engloba as tecnologias de telecomunicaç3es, p~ocessamento de dados e

(3) - O Que o Setor Bancário Espera da Informática,
FEBRABAN FENABAN, P. 1-8.

Informativo

(4) Esta terceira área é chamada de suporte técnico por Statland e
Out~os - Guidelines fo~ Cost Accounting P~actices for Data Processing.
Data Base, p. 2-20, que sugerem seja separada das áreas de sistemas e
processamento de dados, e considerada como ·overheao· para efeito ae
aloca~ffo de seus custos aos aplicativos. Eles just ificam essa posiçio
dizendo que os custos associados com suas at ividades podem ser
claramente identificados, por~m o trabalho realizado nio pode ser
atribuído a um usuário específico. Statland e Outros dividem as funç3es
da área de supo~te tcicnico como segue: administraç~o ou ge~incia de
atividadei padr3es, que consiste em desenvolver, ap~ovar, publicar,
monitorar e manter os métodos e procedimentos estabelecidos para
executa~ todas as atividades dentro do CPD, desenvolvimento de sistemas
e ~unç3es de operaçioi desenvolvimento de ·software· e avaliaçio, que
inclue a seleçio, programaçio, implementaçio e manutençio de sistemas
operacionaiS para facilitar o desenvolvimento e/ou operaçffo de todos os
sistemas de processamento de aplicaç3esi avaliaçio de ·hardware·, que
faz pesquisa e identificaçio de alternativas de configura~~o de
·hardware·, análise e teste de alinhamento de componentes em
configuraçio de equipamentos, incluindo sistemas de mensuraçio de
performance e relatórios; assistincia t~cnica e treinamento,
responsável por informaç3es, assistincia direta e recursos técnicos ~
usuirios, desenvolvimento de sistemas administrativos e operacionais.
Quinlan EDP Cost Accounting, P. 14 e 168, por sua vez, considera o
suporte t~cnico como fazendo parte da irea de suporte de sistemas e
programaçao, sendo responsivel por previnir, analisar e resolver
problemas com equipamentos e sistemas operacionais. Ao suporte ticnico
assiste explorar novos equipamentos e sistemas operacionaiS. Suas
responsabilidades podem ser aproximadamente comparadas com aquelas da
engenharia de fibrica em firmas de manufatura. Assegura que programas
de aplicaç~o sejam compatíveis com os sistemas operacionais. Pode
fornecer um interface com vendedores de equipamentos em favor de
soluçio de problema-~açio evasiva para evitar sistema obsoleto.
Segundo Quinlan a irea de suporte de sistemas e prog~amaç~o tem sua
atuaçio baseada em projetos, cujo tempo e custo podem ser agrupados em
tris categorias: suporte de equipamento, suporte de sistema operacional
e suporte de aplicaçio. Nesta dissertaçio a terceira irea a que nos
referimos diz respeito as duas primeiras categorias e a irea de
sistemas corresponde a dltima.
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automa,io, portanto, ela procura evitar que o desempenho do conglomera-

do corra riscos, em razio de eventuais defasagens tecno16gicas. Ne s t a

dissertaçio. nio demos tanto destaque a essa área, considerando-a como

se pertencesse a área de processamento de dados (5).

IV.2.1. Centros de Suporte Operacional

o CPD do modelo possue, assim, dois centros de custo. um de siste-

mas e outro de processamento de dados, considerados como centros de su-

porte operacional por estarem relacionados à produçio. Esses centros.

que correspondem a uma área da organiza~io funcional dos conglomeradOS,

podem ser divididos em subáreas ou subcentros de C1lstos, com

bem definidas, que chamamos de departamentos.

Um dos principaiS aspectos que devemos levar em consideraçio no

processo de custeio de sistemas e processamento de dados, ~ a separa,io

dos departamentos pertencentes aos centros de custos, em produtivos e

aux i 1 i ar es , Isto porque os custos dos departamentos produtivos devem

ser considerados diretos no processo de custeio de sistemas e processa-

mento de dados, enquanto os departamentos auxiliares devem ser conside-

rados indiretos. Os custos dos departamentos auxiliares devem ser rea-

locados aos departamentos produtivos, considerando-se a taxa de realo-

._.-._ .._._------(5) Tamb~m nio nos preocupamos com os est~gios de evolu~io do CPD
preconizados por Gibson e Nolan - Managing the Four Stages of EDP
Growth. Harvard BIJsiness Review, p. 76-88 e Nolan - Managing the Crises
in Data Processing. Harvard Buslness Review, p. 115-126, pois
acreditamos que de modo geral os CPD de conglomerados financeiros j~
tenham alcan~ado certo grau de maturidade, estando, portanto,
integrados na organiza~io dos mesmos. Este fato ~ de fundamerital
importância para o custeio dos servi~os prestados pelo CPO, mesmo para
fins internos, como ~ o caso.
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caçio que melhor reflita seu esfor~o em relaçio a sistemas ou

processamento de dados, e de maneira que nunca se perca a ident idade

dos mesmos (6). Este critério permitirá custear sistemas e proces-

samento de dados de forma mais adequada, al~m de tornar transparente os

custos que estio sendo rateados subjetivamente.

Se esta transpar€ncia i boa para o modelo, ela é melhor ainda para

o custeio de operaç3es e serviços, ou seja, de produtos. Pois, sabere-

mos dizer, na avaliaçio final de determinado produto, quanto de seu

custo esta afetado pelo n{vel de atividade e quanto esta carregado In-

diretamente.

Nos conglomerados financeiros, também vamos encontrar muitos de-

partamentos que, apesar de nio estarem envolvidos com sistemas e pro-

cessamento de dados, estio subordinados ao CPD por motivos de sinergia.

Entre esses departamentos, temos os de serviços a 6rgios p~blicos, con-

v€nios, FGTS e outros, cuja funçio é controlar o processamento, resol-

ver pend€ncias, atender consultas, instruir a rede de agincias sobre

eventuais mudanças nas regras estabelecidas, efetuar contatos externos,

etc. Estes departamentos devem ser segregados do processo de custeio de

sistemas e processamento de dados, embora possam fazer parte do custeio

de produtos.

------------(6) Statland e Outros (4), dizem que alocaç3es de custo podem ser mUIto
subjetivas, suscitando debates em torno das regras de alocaçio, porim,
como um princípio, por mais que sejam regras, devem ser amparadas por
argumentos racionais e permitir, tio acuradamente, quanto possível,
identificar os verdadeiros custos associados com a atividade funcional
de trabalho ou unidade de trabalho. Eles colocam que os custos indire-
tos e de "overhead" podem ser alocados proporcionalmente aos custos di-
retos das atividades funcionais.
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Outros departamentos, como o de expediçio e malotes, as vezes su-

bordinam-se ao CPO, em razio de quase toda correspondência de clientes:

extratos, avisos de lançamento etc., ser nele gerada, al~m do grande

volume de listagens de computador, distribuído a todo conglomerado.

tp departamento tamb~m deve ser segregado dO processo de Cllstelo de

sistemas e processamento de dados, sendo a transferência interna oe

seus serviços, entre os centros de responsabilidade do modelo, atrav~s

da apuraçio de custos com serviços gerais.

Por outro lado, muitas vezes, como no caso do sistema que mantcim

as ag@ncias 'on-line', o próprio CPO tem departamentos tanto na ~rea de

sistemas como na ~rea de processamento de dados, cuidando com exclusi-

vidade da automaçâo de ponta. Neste caso, o custo do sistema dever~

carregar essa estrutura.

IV.2.1.1. Área de Sistemas

A área de sistemas encarrega-se, principalmente, do desenvolvimen-

to e manutenção de programas aplicativos corporativos. Em segundo lu-

gar, dá suporte aos usuários de terminais remotos e microcomputadores,

atrav~s de treinamento em linguagens de programaçio e assessoria t~cni-

ca em programas aplJcativos específicos. Portanto, a área de sistemas

trabalha para as demais áreas do conglomerado, que sio seus usuários.

Quando o usuário de um aplicativo corporativo tamb~m for responsável

por sua existincia, ele ~ considerado o sestor do aplicativo. Nesta

dissertação, quando nos referírmos a usuários de aplicativos, podemos

ou nio estar tratando de gestores de aplicativos. e ~ isto que justa-

mente diferencia um aplicativo corporativo de um aplicativo especifico.



1'01'" ou t r o lado, e I'"efol'"çando,um aplicativo podel'"á Onel'"BI'"seu

usu~rio com base na pl'"oduçio de operaçSes e serviços 01.1 com base em

infol'"maçSes gerenciais. Um sistema aplicativo é composto de I'"otinas,

que por sua vez sio constituídas de v~rios programas encadeados e

respons~veis POF determinadas finalidades de PFodl.1ç~o e/ou gestffo. ,\
1'-1

de progFama ~ possível identificaI'" quanto dos custos geraaos

devem seI' atFicuídos à PFoduçio e à gestio, seraFadamente.

Uma subdivisio da aFea de sistemas, paFa sat isfazeF nossa metodo-

logia, deverá relacionar-se com suas atividades, o que nem sempre cOln-

cidiF~ com sua estrutura organizacional, confoFme demonstFa o quadFo

IIJ_-c •

QUADRO IV-c

-------------------------------~-----------------------------------------------
Área de Sistemas

-------------------------------------------------------------------------------
Chefia

---------------------------------------------------------------

Departamentos Auxiliares
• dOculenta~io e controle de aplicativos
• suporte à usuários

----------------------------------------------------
Departamentos Produtivos

• desenvolvilento de sistelas
•• ante-projeto

projeto
progrua,io
testes e i.planta~io

• .anuten~io de sistelas.--------------------._---------.-----------------
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IV.2.1.2. ~rea de Processamento de Dados

A atuaçio da área de processamento de dados abrange, principalmen-

te, tratamento de documentos, consistência de lotes para processamento,

entrada de dados (digitaçâo), confer&ncia, processamento, armazenamento

de dados, impressão de l~elatól~iose m t cro+tLme sem ,

Os documentos gerados pelas ag&ncias, normalmente, fluem atrav~s

dos subcentros, como comentado no capítulO anterior, cujos custos devem

ser carregados ao processamento de dados, conforme os mesmos sio util i-

zados, isto é, se o seu consumo diz respeito ao tratamento de documen-

tos (subcentro simplificado), a digitaçio e transmissão de dados (sub-

centro de entrada de dados) ou ao processamento propriamente dito (sub-

centro de processamento). ~s vezes, o subcentro, que pode acumular até

os tris níveis, simultaneamente, em razão da classificação das agincias

a ele vinculadas, pode dispensar algum tipo de tratamento a documentos

nio envolvidos com sistemas, exigindo em tal caso, que o serviço seja

separadO da apuração de custos com processamento de dados.

Os documentos da administração, que precisam ser processados, nor-

malmente, vio direto para o centro principal, aonde são trabalhados.

Entre os departamentos auxiliares figuram: o departamento de con-

trole e administração de recursos de PED, que faz o controle físico dos

equipamentos de PO, desde a sua compra, leasing ou aluguel, at~ a sua

instalação e uso, confere documentos de fornecedores, reclamando even-

tlJais falhas, etc.; o departamento de controle e acompanhamento da pro-
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du,io, que está envolvido com p~oblemas de p~ocessamento, tais como es-

tornos de lan~amentos, Fessarcimentos em conta de cl ientes,

PFocedimentos contábeis, tratamento de Felat6Fios, desde a emissio ati

a recepçio pelos usu~rios; o departamento de planejamento e controle da

produçio, que alim de p~ogFamaF a produ~io, elabora estudos de

capacidade e desempenho de p~ocessamento, planeja a configuraçâo de

equipamentos de PD, etc., "e subsidia o depaFtamento de tecnologia de

infoFm~tica comentado no inicio. Como este ~ltimo departamento est~,

voltado paFa o futuro, boa parte do seu tFabalho pode seF colocada em

termos de projeto (7) e o custo incorrido com ele diferido. No entanto,

nio vamos considerá-lo assim.

Entre os departamentos produt ivos da ~rea de Processamento de Da-

dos, encont~amos aqueles ligados a entrada de dados, a produçio em com-

putadores e perif~ricos, tanto para aplicativos corporativos como espe-

cializados C"time-sharing·), a agincias automatizadas e a micFofilmagem

de relat6rios.

Da mesma forma que a ~rea de slstemasi uma subdivisio da ~rea de

processamento de dados pode ser Fepresentada no quadro IV-d.

(7) Ali~s como considerado por Quinlan em (4).
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QUADRO IV-d

-------------------------------------------------------------------------------
Área de Processalento de Dados

-------------------------------------------------------------------------------
Chefia

-------------------------------------------------------------------------------
Departamentos Auxiliares

• controle e adlinistratão de recursos de PEO
• controle e acompanhamento da produção
• planeja.ento e controle da produtão
• t ecnolos ia de inforllática

-------------------------------------------------------------------------------
Oepartasentos Produtivos

• Sl.1bcentros
tratamento de documentos e consistência de lotes
entrada de dados
processamento local el\ lotes
processamento 'on-line' (agªncias autolatizadas)
lIicrofiImagem

• Centro Principal
tratamento de documentos e consistência de lotes
entrada de dados
er oducâc em COI\Putadores e per itér icos

processa.ento local el lotes ou interativo
••• processamento reMoto em lotes (subcentros)

processa.ento 'on-line' (agências autolatizadas)
processamento 'time-sharing' (terminais remotos)

I icrof i lngu
-------------------------------------------------------------------------------

IV.3. Medição de Atividades no CPD

De acordo com o capítulo anterior, verificamos que o CPD ~ um com-

plexo de miquinas, linhas de transmissão, sistemas operacionais e apli-

cat ivos, instalados para atender as necessidades de processamento de

dados de seus usuirios, no caso, todos os centros de responsabilidade

do modelo.

A carga de trabalho que essas necessidades geram, atrav~s de exe-

cução de programas, dados e comandos, exigem certo esforço do CPO, que

vamos explorar neste segmento.
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IV.3.i. Sistemas Aplicativos

Os programas ap} icativos sio compostos por duas fases: desenvolvi-

mento e manutençio.

O desenvolvimento de um sIstema passa por várias etapas de traba-

lho, consumindo tempo de analistas e programadores. Um caminho pode ser

a elaboraçio de ante-projeto, que dará sustentaçio a um projeto, segui-

do da programa~io e realiza~io de testes para sua implantação (8).

O ante-projeto consiste num estudo de viabil idade do projeto, le-

vado a cabo por analistas de sistemas e O&M, e compreende:

a. negociaç3es com o gestor e as áreas envolvidas;

b. levantamento de dados;

c. an~l ise da situaçio atual e preten~ida, ident ificando alterna-

tivas de soluçio;
d. análise das exigincias de desempenho e restriç3es, como tempo

de resposta em terminais, periodos criticas, meios de captaçio

e recuperaçio de dados;
e. descriçio e caracteriza,io dos dados de entrada e saída e re-

presenta,io gráfica do sistema; e
f. análise de custo/beneficio, destacando vantagens e desvantagens

do ponto de vista operacional e gerencial, tempo para o desen-

volvimento do aplicativo e prov~vel consumo de recursos de com-

puta,io.

(8) Outros caminhos podem ser vistos em Quinlan (4), Capítulo 6 e Sta-
tland e Outros (4), p. 2-20, por~m bastante semelhantes a este.
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o projeto envolve uma parte 16gica e uma parte física. Na parte

lcigica, ~ definida a tecnologia a ser usada na montagem dos arquivos,

se residiria em bases de dados convencionais, em bancos de dados ou 011-

tro suporte de dados; sio elaborados os diagramas de fluxo e estrutura

de dados e o dicionário de dados. Na parte física, s10 gerados e elabo-

rados os ·la~-out·, telas e documentos de entrada; definidos os dispo-

sitivos e meios de entrada e saída; elaborados os ·la~-out· dos regIs-

tros; identificados os programas que comp3e o sistema e seu encadeamen-

to 16gico, com as descriç3es dos programas, processamento, arquivos,

telas e relat6rios~ A documentaçio do projeto ~ elaborada durante o seu

desenvolvimento.

A programaçio e o passo seguinte, sendo subdividida em planejamen-

to, codificaçio, teste e depuraçio de programas. Os programas também já

sio documentados à medida em que sio elaborados.

A ~ltima etapa do desenvolvimento de um sistema corresponde aos

testes e
treinamento do usuirio, acompanhamento da implantaçio e controle de

operacio.

Na fase de manutençio, os analistas e programadores gastam seu

tempo modificando ou adaptando rotinas. em razio de aspectos internos

ou legais. Aqui ser~ importante identificar se a manutençio est~ sendo

feita por solicitaçio de usuirios ou por deficilncia de sistema, caso

em que o custo da manutençio nio dever~ ser transferido,

na própria irea.

permanecendo
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As atividades das duas fases devem ser controladas através de uma

estrutura de c6digos, para permitir seu apontamento (9). Esse registro

deverá conter as horas gastas com análise e programaçio e identificar

se foram empregadas em desenvolvimento ou manutençio. Esta separaçio

possibilita que os custos com sistemas possam ser at ivados e amort iza-

dos durante a sua vida ~til, Juntamente com os custos de processamento

de dados incorridos na fase de desenvolvimento ou manutençio, caracte-

rizada como tal.

IV.3.i.i. Investimentos em Sistemas Aplicativos

A metodologia de apuraçio deve fazer distinçio entre custos e des-
pesas com programas aplicativos, visando uma adequada transfer&ncia dos

mesmos aos usu~rios. Aliis, a capitalizaçio e subsequente amortizaçio

de custos com desenvolvimento de sistemas em computador cal dentro dos

princípiOS contibeis geralmente aceitos', à medida em que permite as

empresas refletir~m no balanço ativos que representam custos de benefi-

cios futuros, neste caso, cada vez mais expressivos devido ao grau de

informatizaçio dos conglomerados (10).

A origem dos custos se d~ na fase de desenvolvimento de um novo

sistema ou na reforma de sistema j~ existente.

(9) Ver Kronme~er Filho, Silveira e Souto Neto - Gerincia de Custos em
Sistemas e Processamento de Dados. XVIII Congresso Nacional de
Informática, p. 170-i82.
(10) Princípio da Competincia dos Exercícios.



127

A reforma deve ser bem caracterizada, para nio ser confundida com

a manutenç50, ou seja, a reforma deve corresponder, por Exemplo, a um

determinado percentual, digamos, 20% do custo do sistema reformado. O

saldo ainda por amort izar deve ser evitado como base para a caracteri-

zaçio da reforma, visto que ao fim da vida ~til de um sistema, qualquer

manutençio poderia ser considerada como reforma, em virtude da própria

dimensio do saldo.

A ~rea de sistemas atrav~s do controle das horas de an~lise e pro-

gramaçio. já comentado, pode separar as horas dispendidas em desenvol-

vimento E reforma, criando uma cOdificaç5o especial para estas, de tal

sorte que a manutençio seja totalmente isolada. Isto porque, enquanto

os custos de desenvolvimento e reforma sio diferidos para depois serem

apropriados. o custo de manutençio ~ transferido, normalmente, conforme

a sua ocorrincia.

Como a estrutura de códigos dos aplicat ivos tamb~m se estende ao

processamento de dados, esta área nio terá dificuldades em identificar

o consumo de recursos de computaçio pelos sistemas em qualquer fase:

desenvolvimento, reforma, manutençio ou operaçio, mesmo que para isso

seja necessirio detalhar o aplicativo em rotinas e programas.

No caso de sistemas em reforma e que estejam em operaçio, i funda-

mental que o custo de sua utilizaç~o normal continue sendo distribuído

aos seus usuirios.

Uma vez determinado o custo final do sistema, atrav~s da contabi-

lidade de custos. que mensalmente Ji teve a preocupaçio Ae trabalhar
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com alguma especle de ~az50 auxiliar para transformar os valores de

c~uzados novos em uma "moeda constante" (11), e tio logo o novo sistema

ou a reforma entre em operaçio, o ativo diferido (12) deve passar a ser

amort izado, mensalmente. de forma 1 inear (para efeitos fiscais), pelo

prazo legal (13). O razio auxiliar do sistema passa a ser movimentado a

d~bito (ativaçio) ou a crédito (amortiza~io), garant indo ao usu~rio uma
sem preju{zo de sua ut ilizaçio

normal.

Periodicamente, ser~ nece5s~rio fazer uma revisio dos sistemas ca-

pitalizad05, a fim de se determinar mudanças em sua vida ~til ou at~

mesmo seu abandono (14)"

IV.3.1.1.1. Operacionaliza~âo do Diferimento da Despesa no Modelo

Com a introdu,io deste critério na apuraçio de custos, passar~ a

existir um volume mensal de despesas incorridas contabilmente, que para

eTeito do modelo dever~ ser diTerido, mesmo no caso do conglomerado

nio adotar este critério para efeito fiscal.

(11) B6nus do Tesouro Nacional.
(12) ConTorme FIPECAFI - Manual de Contabilidade das Sociedades por
Aç3es. item 13.2.4. Gastos de Implantaç~o de Sistemas e Mitodos.

(13) Mrnimo de cinco e m~ximo de dez anos, de acordo com o parecer CST
n! 957, de 28.04.83.
(14) Par~graTo 3! do artigo 183 da Lei n! 6404, de 15.12.76.
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Neste sentido, o valo~ dife~ido deverá ser descontado das áreas de

sistemas e p~ocessamento de dados,

especifica no modelo, evitando, assim, seu rateio atrav~s de custos

cDnjuntos. A contrapa~t ida desse valor estará localizada na recon-

o:: i "1 i ::~.ç;':;'0 en t ir e ,).,:,. I" ('::<:.1.11 t :3.d os ::j (::"Ir en c i al e c on t ::Ábi J., 0::[111::,' deve ::,~,Comp ::'~.nh ,3,l
r

Da mesma forma, deverá ser reconciliado o invest imento realizado

na ~rea de Gestio do Patrim3nio, pelo mesmo valor. Como o resultado

corrente considerado neste centro tamb~m descontará o valor invest ido

em sistemas, nio existirá desbalanceamento entre os fluxos de recursos

Por outro lado, atrav~s de conta interna, como a util izada para

efeito de aluguel atribuído, poder-se-á debita~ os usuários de sistemas

pela amortiza~io do investimento e credita~ a ~rea de Gestio do

Pat~im3nio, que se ressarcirá do investimento realizado.

IV.3.1.2. Ap~op~ia~ão de Ho~as de Análise e P~og~ama~ão aos

Aplicativos

A ho~a-homem ~ a unidade de t~abalho comymente utilizada pa~a me-

dir o esfor~o de analistas e programadores, dy~ante o desenvolvimen-

to/reforma oy manyten~io de sistemas (15).

o apontamento do tempo dispendido com as atividades, no~malmente,

~egistra apenas as horas efetivamente trabalhadas. Porém, para efeito

------------(15) Ver Kronme~er Filho, Silveira e Souto Neto (9), p. 170-182.
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de dcibito aos aplicativos o custo da hora trabalhada deve se~

dete~minado com base em alguma esp~cie de capacidade de t~abalho, caso

contrário esta~emos apu~ando inadequadamente o custo dos mesmos e

perdendo Ilm importante parimetro para aval iar o desempenho do centro de

custo. Neste caso. julgamos mais conveniente admit ir como capacidade de

trabalho. o total de horas produt ivas no conceito prát ico, ou seja.

excluindo o tempo relativo a ociosidade planejada. destinada a futuro

crescimento.

Quanto ao apontamento, dois 1atores ainda merecem ser destacados.

Um deles diz ~espeito ao fato dos analistas e programadores poderem

mudar de sistema em qualquer uma de suas fases, embora exista sempre a

intençio' da chefia em manti-los no mesmo sistema. O outro refere-se ao

~ato dos analistas tamb~m programarem. Estes aspectos acabam inibindo

qualquer distinçio que se queira fazer entre sistemas. quanto ao efeito

de contarem com profissionaiS mais ou menos experientes, portanto, mais

ou menos remunerados, ou entre as rr6prias horas de análise e programa-

Isto posto, partindo do total de horas extraídas da folha de

pagamento, podemos definir um total de horas produtivas (demonstrativo

IV-a), que servirá de base para o cálculo do custo da hora-homem (16).

Qualquer diferença entre as horas produtivas, no conceito prátiCO, e as

horas efetivamente trabalhadas deverá permanecer no pr6prio centro,

para verificar se o motivo refere-se ao crit~rio de cilculo adotado ou

nio. Em caso positivo podemos esperar uma compensaçio, excetuando a

(16) Adaptado do artigo de Finne~ - Costing in a Data Processing
Oepartament. Management Accounting, p. 29-35.
------------
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ociosidade planejada. Em caso negativo devemos investiga~ po~ que o

centFo nio foi eficiente.

DEMONSTRATIVO IV-a

ANÁLISE DO TEMPO DE ANALISTAS E PROGRAMADORES

--------------------------------------------------------------------------------------
Total de Horas pela Folha de Pagamento (40 x 52) 2.080

---------------------------------------------------------------------_.
Horas Nio-Produtivas

Férias, 3 semanas de 40 horas cada
Feriados, i5 dias de B horas cada
Doenças, 3 dias de 8 horas cada
Treinamento, 20 dias de B horas cada
Reun iões, 4 horas por Ilês
Tareias Adlinistrativas, 2 horas por lês
üutros l'Iot ivos (exceto oc iosidade p h.nejada)

120
120
24

160
48
24
24 520

--------------------------------------------------------------------------------------
Total de Horas Produtivas 1.560

--------------------- ---------------

Pela an~lise do demonstrat Ivo IV-a, elaborado anualmente, admit i-

mos que contamos apenas com 75% das ho~as pagas para Fealizar as ativi-

dades da irea de sistemas. Portanto, a determinaçio do custo mensal das

horas produtivas atingíveis dever~ considerar o seguinte cilculo:

52 semanas: 12 meses = 4,33 ••• semanas por mis
4,33 ••• semanas po~ mis x 40 horas = 173,33 ••• horas pagas por mis
173,33 ••• horas pagas por mis x 75X = 130 horas produtivas por mis

Na determinaçio do total da capacidade de trabalho da irea, o tem-

po dos funcion~rios de reserva ser~ excluído, permanecendo o respectivo

custo na pr6pria irea, at' ser rateado atrav's dos custos conjuntos.



IV.3.2. Sistemas de Computaç~o

Um sistema de computaçio, como vimos no capitulo anterior, pode

ser constituído por um computador e seus perif~ricos (dispos(t ivos de

E/~3;. ou por uma rede de computadores inter1 igados atravis de linhas de

comunicaçao.

Apesar de seus componentes combinarem v~rias tecnologias e, POI"-

tanto, terem custos e velocidades diferentes, a capacidade de um siste-

ma de computaçao qualifica-se pelo n~mero de transaç3es que pode pro-

cessar num determinado intervalo de tempo, normalmente, medido em se-

o n~mero de transaç3es que um sistema pode processar depende,

fundamentalmente, de sua capacidade, neste caso ainda temos alguns li-

m i t e s , t a is como tem po de I" espos ta, taxa de p I" ocessamento, í nd ice de

disponibilidade, impostos para manter certo nivel de desempenho. Na au-

tomaçao de ponta, por exemplo, vimos que o tempo de resposta i muito

importante para os clientes do conglomerado, que utilizam os terminais

banc~rios.

At~ a segunda geraçao, quando executavam apenas um programa por

vez, os sistemas de computaç~o permitiam que a mediçio de seu desempe-
nho pudesse ser realizada visualmente. Como o processador central, a

mem6ria principal e os dispositivos de EIS sio comandados pelo programa

e o sistema dedicava-se ao manejo de apenas um programa, a tarefa de

medir o tempo de utilizaçio de cada componente do sistema era bastante

simples.
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Da terceira geraçio em diante, quando começaram a ser introduzidas

,faci1 idades, tais como mult iprograma~io (execu~io de vários programas

em um processador de forma concorrente), multiprocessamento

de vários programas em mais de um processador, gerenciados pelo sistema

OP cr ac i 01'1a l )} memdria virtual e compartilhamento de tempo, os sistemas

de computa~io tornaram-se mais complexos.

Essas facilidades tiveram em comum a divisio da memdria principal

dos computadores em se~3es, para dar lugar a mais de um programa por

vez. Na verdade, nio existe uma divisio física, o que existe ~ um espa-

~o de endere~amento controlado pelo sistema operacional de forma alea-

t ':'I~i a.

A multiprograma~io, por exemplo, permite a alternincia de progra-

mas quando estes nio requerem o uso do processador central, que pode

estar aguardando o funcionamento de algum disposit ivo de E/S. Isto e

possível, devido ao fato da velocidade do processador central ser muito
superior a velocidade dos dispositivos de E/S, que dependem de partes

eletl~omecân i c au ,

Tais facilidades ~ medida que otimizaram o uso do processador cen-

tral, aumentando a produtividade do CPD, tamb~m ~levaram, substancial-

mente, o grau de dificuldade para medir o desempenho de um sistema de

c ompu t aç"~º. ,

IV.3.2.1. Mediçio do Consumo de Recursos de PED

Como a simples observaçio humana deixou de .er suficiente, para
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medir o desempenho dos sistemas de computaçio, criou-se uma demanda por

técnicas mais sofist icadas E, entre as existentes, a técnica de monito-

ramento apresenta-se como a melhor ferramenta para esse tipo de aval ia-

çâo (17). Atrav~s dela, podemos obter informaçBes como as dEscrItas na

o processo dE monitoramento divide-se em três fases: coleta, tra-

tamento e análise de dados.

Para a coleta de dados podem SEr ut iI izados contabil izadores

(C:ONT)., mon it cw ':?~~ de· -so ftIAlal'"e " (MSI,.,J) ou mon it OI'",:?S de· h <3.1'"d 1•••••8.1'"e (MHI,oJ).

Os dois primeiros sio programas EXEcutados sob o controle do sis-

tema operacional, concorrentemente com os programas de usuários,

vando em fita ou disco os dados coletados, portanto. também consomem

recursos do sistema causando-lhe um 'overhead', a exemplo do pr6prio

sistema operacional (i8). A diferença entre eles é que os contabiliza-

dores sio mais limitados quanto ao registro de eventos ou tempos, con-

forme, ali~s. podemos constatar pela tabela IV-a. além de nio tratarem

e analisarem os dados.

(17) Ver Macedo e Saad - Anilise do Desempenho de Computadores:
Avalia~ão, Controle e Otjmiza~ão.

(18) Os fornecedores de equipamentos normalmente oferecem um mecanismo
para medir o uso de recursos como uma parte opcional de seus sistemas
operac ionais. A IBM-; ,'or e~<emplo, of'er-ec-e-o--·S~stem--Management Fa·G-i1 j-

ties' (característica opcional do programa de controle de determinados
sistemas operaCionais que proporciona os meios necessários para coletar
e registrar informa~3es que podem ser utilizadas para avaliar a utili-
zaçio do sistema, abreviado como SMF) com seus sistemas operacionais e
o 'DOS Job Accounting' com seus sistemas operacionais de disco. O SMF é
um conjunto de rotinas que permite algu~m iniciar o processo de medir a
utiliza~ão do sistema. Ele registra dados conforme a ocorrincia de
eventos no sistema, coletando uma grande var iedade de dados estat íst j-



TABELA IV-a

Algu.as das Infor.a~ões que Pode. ser Obtidas
Pela Técnica de Monitora.ento

135

COMponente Intoruç:ão
--------------------------------------------------------------------------------------

Ferrallenta
--------------------------------------------------------------------------------------

iJCP

i. Tempo ce espera
2. TellPo ativo
3. Fila de UCP
4. TellPo ea supervisor ou

programa-problema
5. MIPS (milhões de instruç:ões

por segundo)

MHW, MSW, CONT
HHW, MSW, COIH
MSW
/'iHW,MSW, CONT

--------------------------------------------------------------------------------------
/'iHW

Memória
6. Tempo de ocupaç:ão
7. Fragmentação
8. Retardo de alocaç:ão

HHW, MSW, COMT
MHW, MSW, CONT
HSW, CONT

--------------------------------------------------------------------------------------
CanaIs

9. Utilizaç:ão de canal
10. Sobreposição de operaç:ões

MHW, MSW
MHW, I1SW

--------------------------------------------------------------------------------------
ti. ut i1 izaç:ão de un idade de

controle I1HW, M5W
Disco 12. Retardas rotacionais MHW

13. Utilizaç:ão de espaço MSW
t4. Utilização de arquivos i'iSW, CONT

--------------------------------------------------------------------------------------

Fita

11. Utilizaç:ão de unidade de
controle

14. Utilização de arquivos
t5. NÚllero de un idades sisultanea-

!lente ativas

MHW, I'iSW
MSW, CONT

--------------------------------------------------------------------------
MSW, CONT

lIpressora
16. Tempo disponível de impressora MHW, I'iSW
17. Velocidade de i.pressão COMT

----------------------------------------
Teleprocessa.ento

18. Utilizaç:ão de linha
19. Atividade de ter.inais
20. Tempo de resposta

MSW
tlSW, COMT
MSW

--------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TelPo de espera

- tempo de UCP inativa por ociosidade ou por espera de EIS.

2. TellPo ativo- parcela ao tempo de máquina ligada em que a UCP permanece ativa processando Instruções.

3. F iia de UCP
- número de tarefas prontas, ou seja, em condi,.ões de usar a UCP.

4. TelPo e. supervisor ou prograla-problema
_ t ellPo elllque a UCP está executando tarefas do sistema oper ac ional ou de programas de usuár io.

S. MIPS
_ é o número de Instruç:ões de máquina processadas pela uep por segundo, e>:presso em mi lhões.

6. TelPo de ocupaç:ão
- teAlPo em que cada região, partiç:ão ou página de Alelllóriareal esteve ocupada.

7. Fra9lentaç:ão
_ quantidade de memória livre mas não disponível como consequência de aiocaç:ão ineficiente.

8. Retardo de aloca~ão_ tempo em que os 'jobs' perlllanecem aguardando disponibilidade de memória para serem executados.

9. Utilização de canal
- percentual do tempo em que se observou a condição canal ocupado.

19. Sobreposição de operações
- grau de simultaneidade entre a operação dos canais e da UCP.

11. Utilização de unidade de controle
_ percentual de tellPo em que se observou a condiç:ão unidade de controle ocupada.

12. Retardas rotacionais
- tellPo necessário à busca do registro na trilha.

13. Utilização de espaço
- áreas lortas ou ineticientellente usadas em disco.

14. Utilização de arquivos
- trequência de utilização de arquivos ell disco ou tita.

15. NÚlero de unidades silultanealente ativas
- grau de utilização da~ unidades de tita.

16. Telpo-disponívelde iIlPressor-a-
_ telpo ell que ula impressora esteve disponível ao serviço, excluídas quebras e manutenção.

17. Velocidade de i.pressão
- número de linhas i.pressas na unidade de tempo.

18. Utiliza~ão de linha
- percentual de utiliza~ão da linha.
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19. Atividade de terminais
- percentual de ut i1 izado dos terninais,

20. TelPo de resposta
- tempo gast o na execucâo de t ransa~ões.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
~onte: Macedo e Saad - Análise do Desempenho de Computadores: Avalia~ão, Controle e ütilliza~ao.

Os monitores de "hardware" sio dispositivos eletr8nicos que se co-

nectam aos circuitos de um sistema de computaçio e sio sensíveis às mu-

danças de estado dos pontos de conexio.
transmit idas ao monitor, que, por meio de contadores de frequência, po-

de registrar eventos ou tempos. A grande vantagem destes monitores J

que nio causam o 'overhead' citado anteriormente.

AlJm de contabilizar os serviços executados pelo sistema de compu-

t aç:io, o monitoramento permite determinar a ut ilizaç:io dos recursos do

sistema, visando a elaboraç:io de estlldos de planejamento de capacidade,

e avaliar o seu desempenho (19).

cos, que descrevem o grau que um trabalho particular ou um conjunto de
trabalhos usou de recursos do sistema. Os programas de contabilidade de
trabalho extraem dados do SMF para traçar o fluxo de trabalho at.ravis
do s i st ema , i den t ificai' n í ve i s de c apac idade, gargalos e a locar' custo
por trabalho e unidade organizacional. Os dados podem ser usados para
uma variedade de prop6sitos, tais como faturamento, mensuraçio de per-
formance e planejamento de capacidade. Ver Quinlan (4), p~ 120.

._..._._._.- _._._.-.- .-

(19) Segundo Quinlan (4), p. 131, o CPD precisa de uma unidade de
medida para Y~rios prop6sitos financeiros, tais. como planejamento,
preço de transferincia, preço de aplicativo, e anilises de custo-
performance e custo-benefrcio. Para atender esta necessidade tris tipos
de medida sio usados: uso de recurso. unidades de trabalho e
transa~6es. A primeira medida, tamb~m amais popular, tem a sua origem
nos primeiros pacotes de contabilizaçio de trabalho, ainda os meios
mais convenientes para se obter medidas de uso, normalmente agrupadas
em: UCP/mem6ria principal/canal; dispositfvos de armazenagem;
dispositivos de E/S; e dipositivos 'on-line' e de rede. A unidade de
trabalho, criada para simplificar o faturamento de serviç:os prestados
pelo CPD, combina virias medidas de recursos numa ~nica medida, tal
como uma combinaçio de tempo de CPU, mem6ria requisitada e uso de E/S.
O mix do uso de recurso representado por uma unidade de trabalho pode
ser determinada subjetivamente ou pode representar uma medida padrio de
processamento de recurso. Unidades de transa~io sio comumente usadas
para preç:o de transferênc ia, portanto, qlJando IJltrapassam os 1imites d~f.
CPD. fP



Através desta técnica, podemos resolver o problema da contabil iza-

~io do consumo de recursos de computa~io, por componente e Fespect iva

tecnologia (velocidade).

Util izando uma tabela de equivalência que pondere esses

torna-se possível estabelecer uma unidade padrio de serviço para o cus-

teie de processamento de dados, evitando com isso que um processamento

seja mais caro que outro, apenas porque, circunstancialmente, tenha si-

do produzidO em equipamentos mais modernos e, normalmente, mais caros

~sse critério, por tal mot ivo considerado o mais adequadO para o

nosso modelo (21), pode resolver o problema da distribuiçio de recursos

entre os aplicativos, porém n~o resolve o prOblema da capacidade de

processamento de dados instalada.

(20) Algumas raz6es para o custo de recursos similares diferirem entre
si: diferentes níveis de capacidade; diferen~as de pre~o-performance;
arranjos entre compra, leasing e aluguel; diferen~as de desconto na
compra; e caracterlsticas ~nicas do equipamento.

(21) Segundo Statland e Outros (4), existem três métodos b~sicos de
medidas de recursos de computa~io que sio amplamente usados, sio eles:
i) medida de um elemento dominante ~nico, usualmente tempo decorrido ou
de execu~io da UCP; 2) a unidade/custo padrio onde uma unidade de tempo
da UCP ou de tamanho de memória da UCP é estabelecida como a base de
uma unidade de trabalho/custo padrio; e 3) método de medida detalhada
baseada sobre uma taxa derivada e uso real de cada componente do
sistema, tal como tempo de UCP, memória, canais de E/S e dispositivos
de E/S.Se optissemos por empregar o terceiro m~todo, ou seja, uma
un i-dade· real de- concumc de reC1.1f"SOS, -sem-en.tr:-at".1:10.- mér-i-t0.- do-s- inumer os
recursos util izados por um conglomerado financeiro de porte,
aumentarlamos sobremaneira a complexidade da apura~io de custos de
processamento de dados, ~ medida em que deverlamos tratar cada elemento
da configura~io do sistema de computa~io como se fosse um centro de
custo, sem que com isso trouxessemos algum benefício para os usu~rios
do CPD, a nio ser uma certa confl.lsio em funçio do faturamento var iar
dependendo do equipamento em que o serviço tivesse sido executado.

Por outro lado, uma unidade real de serviço por categoria ~ defen-
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Concluindo este segmento, podemos dizer que existe um engano ao se

imaginar o CPD como o ambiente mais automatizado na maioria dOS

c on qLomer ad o's 1"2 I pOI,tanto, po'~~;uindo me c an i s mo s completamente

autom~ticos para capturar todos os dados necess~rios a se~em util izados

no custeio dos servi~os que presta. O CPD tem diversas opera,Ses off-

line ou manuais dando suporte ao sistema de computaç50, entre elas

podemos citar os dados capturados de registros em fitas ou disco de

recursos aut3nomos ('stand-alone') ou 'off-l ine' que n50 sio acessados

pelo 'software" de contabilizaçio de trabalho ao computador de grande

porte. Exemplos de recursos aut3nomos sio os equipamentos de entrada de

dados, m i CI'C"P i 1mas em , analisadores 6ticos, e sistemas de microcompu-

tadores ·off-line·. Atividades essencialmente manuais como a preparaç50

de dados exigiria registros manuais, caso desejamos aumentar o grau de

acuracidade do custeio •

dida pelos Wiorkowski, - A Cost Allocation Model. Datamation, p. 60-65,
porque com ela o CPO obt~m dados quantitativos para justificar
equipamentos adicionais e mais, ainda, selecionar o equipamento de
melhor relaçio custo-performance, fornecer ao usu~rio uma base de
decis3es, envolvendo alternativas de processamento e encoraj~-lo em
priticas que conduza a custos operacionais mais baixos e, portanto, em
d ébitos men ores ,

O m~todo para determinar e distribuir custos de PED entre usu~rios
num ambiente de multi-tarefas e teleprocessamento, desenvolvido pelos
Wiorkowski, leva em conta que a aloca~~o de custos deve ser equimime,
reproduzivel e realística. Portanto, os usu~rios sio debitados de
acordo com a quantidade e custo dos recursos que usam, os dibitos sio
exatamente reproduzidos se o mesmo fluxo de multi-tarefas ~ repro-
cessado e o trit~rio de d~bitos realisticos i satisfeito por derivar os
dibitos de custos reais. As f6rmulas utilizadas na determina~io da taxa
por unidade de temp6 ou recur.o dos componentes de PED tem a mesma
forma b~sica: CC = R * T * U, onde:
R _ taxa por unidade de tempo ou recurso e i obtida por C / P * T * U
C = custo total de todos os recursos numa categoria (incluindo uma

percentagem de custo de pessoal e ·overhead·)
p = percentagem de uso U = unidade de recurso
T - unidade de tempo CC = dibito

._ 0'_'_'_ ••.••_._._.- _._.-

Ex: categoria horas de Kilob~te * (inclui UCP, mem6ria principal,
consoles, cabos e todos os equipamentos necess~rios para tornar a UCP
disponível para uso)
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IV.3.2.2 Capacidade de Computa,io Instalada

A definiçâo da capacidade de um sistema de computaçio ~ ~xtrema-

mente Importante para a nossa metodologia de apuraçâo de custos, cujo

critério de custeio por absorçJo exige sejam os custos fixos considera-

dos até o limite dessa capacidade (22).

c - $ 50.000/mês
p _ UCP, 30% (tem somente uma dimensio, tempo); mem6ria principal, 40%

(tem duas dimens3es, tempo e espaço)
T - 720 horas U = 600 b~tes
I~ .... ~, ~.50n 000 ./ '(}, 30 .:~.7;:20 .l(. 0, -4·0 .)(. 600 :"" ~f., 0, ?64~.506 i.

Uma amostra de dibito para um trabalho, usando 5 minutos de tempo de
UCP e 100 kilob~tes de mem6ria principal, seria:
CC = $ 0,9645061 * (5/60) * (100 * 1024/1000) ~ $ 8,2304520

* üb s : ~.pen:;:l.sIJ.m t r ab a lho pode utilizar 3. UCP num dado i nst an t e ,
enquanto mais que um trabalho pode estar residindo na mem6ria prinCipal
naquele instante. O percentual de uso para a UCP é a soma de tOdO o
tempo produtivo dividido pelo seu tempo total possível. O percentual de
1.1.':50 da memór Ia Pl'incipal é a memória Pl'incipal média. I.1Sad;3.por um
trabalho em unidade de 1000 b~tes dividida pelo total dispon{vel de
mem6ria principal produtiva. O produto dos n~meros percentuais de uso
de UCP e mem6ria principal é o uso percentual de horas de kilob~te.

(22) Quinlan (4), p. 154, descreve os seguintes tipos de capacidade de
computa,io para fins de contabilidade de custo:
1. capacidade absoluta, é o tempo miximo que o recurso está disponível.
Isto é 24 horas por dia, 365 dias por ano;
2. capacidade te6rica, é o tempo m~ximo que o recurso é us~vel. Esta
difere da capacidade absoluta devido a fatores tais como mix de
trabalho das aplica,Ses e a sequência de processamento de trabalhos
ditada pelos programas de controle interno. A capacidade nio us'vel
pode compreender 5% da capacidade absoluta;
3. capacidade pr~tica, é o tempo m~ximo que o recurso é us~vel excluida
a capaCidade de reserva para as seguintes exigênCias: sistema opera-
cional, tempo nio produtiVO e fatores de demanda para assegurar um
certo nível de servi,o. Mesmo nas maiores instala,3es nio é realístico
assumir uma capacidade pritica de mais que 85 a 90% de utiliza,io da
UCP mantida sobre algum períOdO de tempo; e
4. capacidade real, é o uso m~dio real (ou esperado). ~ a capacidade
pratica menos o excesso de capacidade, representado pela capacidade nio
usada acima do total exigido devido ao tempo de aquisl,ao do
equipamento e o crescimento esperado em volume. O excesso de capacidade
é definido como a capacidade disponível para futuros crescimentos.
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Atualmente, nos CPD dos grandes conglomerados, a capacidade nomi-

nal de processamento ~ medida em miIhSes de instruçSes por segundo

(mips), a capacidade de mem6ria em milhSes de ·b~tes· (megab~tes),

capacidade em disco em bilhSes de 'b~tes' (gigab~tes), a capacidade de

mem6ria das unidades controladoras de comunica~io em megab~tes e a ca-

pacidade de comunica,io em centenas ou milhares de portas. Por~m,

tambim aqui devemos isolar o excesso de capacidade disponível para

futuros crescimentos, a fim de trabalharmos dentro do conceito de

capacidade pr~tica e bloquearmos a transferência do custo desse excesso

para os usuririos do CPD.

Como vimos no item anterior, a t~cnica de monitoramento permite

estabelecermos uma unidade padrio de servi~o, para o consumo de recur-

50S do sistema de computa,io em qualquer ambiente de programaçio. Po-

rim, ao mesmo tempo em que essa unidade facilita o custeio de serviços

de processamento de dados, tamb~m cri~ dificuldades para estabelecermos

a capacidade de computaçio instalada (23).

Entre os fatores que interferem nessa definiçio, podemos destacar:

• o perfil da carga de trabalho
• a configuraçio do sistema de computaçio

• o sistema operacional que gerencia o uso dos recursos

• o nível de desempenho considerado razoivel

• a reserva de capacidade para emergências

Se imaginarmos que um sistema de computa~io ~ capaz de processar

diversos aplicativos, simultaneamente, com poucas características em

(23) Ver Kronme~er Filho - Gerªncia de Custos em Sistemas e Processa-
mento de Dados. Apostila, p. 95.
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comum, empregando diferentes recursos e em proporç3es desiguais, uma

combinaçio, por exemplo, de processamento em lotes, on-1 ine e intera-

tivo, verificaremos que o perfil da carga de trabalho altera dinamlca-

mente a capacidade de computaç5o instalada. Isto. sem mencionar a pr6-

pria qualidade dos apl icativos, quanto ao aspecto de contarem ou n50

com programas bem codificados.

Como consequincia, a transferincia de eventual ociosidade do CPD

para os seus usu~rios acaba sendo inevitável, a nio ser que tenhamos

algum critcirio para minimizar esse efeito, de qualquer modo prejudicial

à apuraç50 de custos de processamento de dados (24).

Para superarmos este impasse, o melhor caminho tem sido simular,

com base no perfil da carga de trabalho real, quantas unidades padrio

de serviço poderio ser processadas pelo sistema. A diferença. entre o

total de unidades que pode ser processado e o total real processado.

deve ser considerado como excesso de capacidade para futuros crescimen-

toso Atrav~s da simulaçio poder-se-~ definir ainda os °gargalos' da

configuraçio do sistema, identificando os recursos mais nobres, ou

aqueles cuja utilizaçio em demasia venha a comprometer o seu desempe-

nho. Tais recursos deverio sofrer maiortaxaçio, nio porque sejam mais

caros em termos de custo mas sim em termos de performance do sistema

(25).

(24) Quinlan (4), P. 163, lembra que "Instalaç5es de computador operan-
do como centros de-serv~ço interno frequentemente enfatizam-performance
de serviço e minimizaçio de excesso de capacidade como seus objetivos.
Para atingir o n{vel de serviço exigido por todos os clientes internos
em termos de qualidade, quantidade, custo e intempestividade de servi-
ço, uma certa, se n~o significante, soma de excesso de capacidade sobre
alguns recursos ~ necess~ria. Muitos clientes nio compreendem a corre-
lação entre exigências de nível de serviço e exigências de capacidade.
Desta forma, eles sio relutantes em pagar o preço para atender suas de-
mandas·.
(25) Ver Kronme~er Filho (23), p. 94 e 96.
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Obviamente, a simulaçio deverá ser revisada periodicamente. tendo

em vista a dinamicidade que o perfil da carga de trabalho imp3e ao

sistema.

IV.4. Crit~rio de Custeio Adotado pela Metodologia

Dois fatores indicam que o custeio por absor,io deve ser adotado

pela metodologia de apuraç~o de custos de sistemas e processamento de

dados.

o prjmeiro, j~ comentado no capítulo 11, diz respeito ao fato dos

centros de responsabilidade nio poderem decidir sobre utilizar o servj-

ço interno ou contratar de terceiros. Desta forma, o custeio variável

perde uma de suas principais qualidades, que ~ o poder de decisio, con-

siderando a maximiza,io do lucro e o melhor aproveitamento dos recur-

sos. Toda vez que fosse possível adquirir no mercado servi,o por preço

inferior ao produzido internamente, teoricamente estaríamos maximizando

o lucro e, consequentemente, aproveitando melhor os recursos (26).

o segundo fator ~ devido a pr6pria característica dos custos de um

CPD que, independentemente de pertencer a um conglomerado financeiro,

possue uma alta p~oporçio de custos fixos. Os custos variáveis de mio-

de-obra (no caso, utilizada para a digita~io de dadOS),

(26) O artigo de Wright - Direct Costs Are Better Tor
National Assoeiation of Aeeountants on Direet Costing, p.
discute em detalhes tal qualidade do custeio vari'vel.

Princing.
369-378,
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cont{nuos, etc., sffo cada vez menos significativos (27).

Portanto, decisBes do tipo elaborar ou nio determinado apl icativo,

continuar ou nio com determinado aplicativo, dependem de an~l ises de

capacidade de processamento de dados e de n{vel de desempenho esperado.

IV.5. Plano de Custos Utilizado pelo CPO

Para acumular os custos do CPD, Iltilizamos o mesmo plano de custos

comentado no desenvolvimento do modelo de controle gerencial, planilha

IV.a, que tem como vantagem a sua integraçio com a contabilidade finan-
b

ceira, al~m de distinguir entre os custos controliveis e incontrol~vejs

(28).

No bloco de custos diretos encontramos aqueles custos cuja ident i-

ficaçio ~ imediata e sio controláveis pelo CPD.

Nos blocos de custos indiretos, aluguel te6rico do imobilizado

pr6prio e custos transferidos encontramos aqueles custos. que dependem

de alguma medida de consumo para serem atribuídos ao CPD e que, por is-

50. sio incontroláveis pelo mesmo, a nio ser quanto a demanda por tais

medidas de consumo.

-----------(27) Um exemplo ~ a compensa,io eletrSnica. que se di atrav~s da troca
de um arquivo magn~tico (disquete ou fita). contendo os dados dos
documentos a compensar. Ver - Bancos se Unem na Compensa,i6
Eletr8nica e Quebram Barreiras. Informativo FEBRABAN FENABAN, p. 5 e 6.

(28) ·A contabilidade por áreas de responsabilidade tem um apelo
natural, porque delimita as ~reas de opera,Ses e distingue os custos
controláveis dos incontroláveis·. Ver Horngren Contabilidade. de
Custos, p. 351.



Este plano nio faz distin,io entre custos fixos e variáveis tendo

em vista o nosso critirio de custeio por absorç50 e porque estes ~lt j-

mos sio pouco significativos.

No processo de custeio das atividades do CPO, acrescentamos mais

um item no plano, para realocar os departamentos auxiliares, de tal mo-

do que seus custos tambim sejam absorvidos pelos sistemas e processa-

mento dE" dados.

Desta forma, o plano de custos resumido, considerando o mesmo de-

talhamento do plano do modelo, contará com os blocos aprE"sentados no

QUADRO IV-e

-------------------------------------------------------------------------------
Plano de Custos

-------------------------------------------------------------------------------
Custos Diretos controláveis

Aluguel Teórico do rlobilizado Próprio
incontroláveis

Custos Indiretos

Custos Transferidos
Custos Realocados
Total Geral

-------------------------------------------------------------------------------

IV.6. Custeio de Atividades do CPO

Na ~rea de sistemas, a unidade de trabalho que melhor expressa
suas atividades ~ o tempo dispendido pelos analistas e programadores no
desenvolvimento e manuten,ão de programas aplicativos. Portanto, a ho-
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ra/homem constitui-se no melhor denominador para atribuirmos aos siste-

mas, os custos incorridos por este centro de custo.

Na área de processamento de dados, a maior parte dos trabalhos

realizados nao permite a ut illzaçio de mecanismos de apontamento manual

para que se conhe~a em detalhes quais atividades foram realizadas no

centro de custo, al iis como ficou Evidente quando falamos sobre siste-

mas de computa~io, nem a concentra~io de custos reside. exclusivamente,
nos recursos humanos (29). No entanto, contamos com unidades de produ-

,io, derivadas dos equipamentos de processamento de dados, podendo ad-

m i t i I~ que o esfor~o do pessoal esteja diretamente relacionado as mes-

mas. Portanto, essas unidades constituem-se nos melhores denominadores

para atribuirmos ao processamento de dados, os custos incorridos por

Por outro lado, um dos principais problemas encontrados ao se tra-

balhar com custos m~dios unitirios ~ que eventuais deficiincias estaria

sendo rateadas igualmente para todos os usuirios de sistemas e proces-

samento de dados. Por~m, o custo para distinguir entre os recursos uti-

lizados de mesma natureza certamente serio tio elevados que nio compen-

sario o beneficio esperado (30).

(29) Ver Kronme~er Filho, Silveira e Souto Neto (9), p. 170-182.
(30) Sobre este aspecto Horngren (28), p. 800 manifesta-se como segue;
•O pont o ma is import ant e é o cust e io do prodllt--oserum - processo de
extra,~o de m~dias. O custo unitirio usado para fins de avalia,io 'de
estoques resulta da tomada de algum custo acumulado e sua divis~o por
alguma medida de produ~io. A distin,io bisica entre o custeio por ordem
de servi,o e o custeio por processo é a amplitude do denominador, no
custeio por ordem de servi,o o denominador é pequeno, no custeio por
processo é grande"" Em nosso caso, embora n~o trabalhando com estoques,
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IV.7. Bases para Apura~io e Distribui~io de Custos

Uma das quest3es mais importantes na transfer&ncia de serviços do
CPC aos centros de responsabil idade é o domínio que estes devem ter so-

bre a ~orma como estio sendo cobrados, a fim de poderem operar com efi-

ci&ncia (31). Portanto, as bases para apura~io e distribuiçio de custos

de sistemas e processamento de dados, normalmente, nio seria iguais •

.~ f~cil imaginar os problemas que poderio exist ir, entre o CPD e

os centros, caso estes venham a ser cobrados por segundos de ucr, EIS

em disco, 1 inhas Impressas, kilob~tes de memória, etc .• ou mesmo por

unidades padrio de serviço.

temos que as técnicas de custeio por processo sio as mais
dada a produçio contínua em massa de unidades semelhantes.

indicadas,

(31) Ver: Hoffman - DP Cost Allocation: A Management Perspective.
Journal of S~stems Management, p. 16-20; e Bacha Dom-Fact: Um
'Approach' para Cobran~a do Serviço de Processamento de Dados ao
Usuirio. XII Congresso Nacional de Processamento de Dados, p. 43-48.
Quinlan (4), p. 79, por sua vez, diz que ·Nenhum modelo pode satisfazer
ao mesmo tempo as necessidades do CPC e dos usu~rios. Enquanto o pre~o
de recurso é mais adequadO para o CPD em termos de controle de custo,
planejamento, avalia~io de performance e pre~o de aplicativo, o pre~o
de transa~io é mais adequado para os usuirios·. Quinlan discrimina as
seguintes características do pre~o de transferincia. obtidas por preços
de recurso e transaçio:

características do pre~o de pre~o de
pre~o de transferência recurso transa~ão

equinime sim talvez
compreensível talvez sim
control~vel sim Nnao
econ&mico talvez talvez
previsível talvez talvez

Nenhum dos dois pre~os assegura todas as características desejadas.
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Enquanto usamos horas de análise e programaçio, como base para

apropriaçâo de custos da ~rea de sistemas aos aplicativos e, da mesma

fOFma, lançamentos digitados, unidades padFffo de seFVlço, numeFO de do-

cumentos microfilmados, etc., como base para apropriaçio de custos da

área de processamento de dados, os centros exigiFffo vaFiáveis sobFe as

quaiS possam exeFceF contFole.

Desta forma, uma vez determinados os custos de programas aplicati-

vos operacionais, os mesmos deveFio ser divididos por quantidades, tais

como:
t{tulos em carteiFa, operaç3es de open market, arrecadaç3es de conv&-

nios, contas ativas de FGTS,etc., permitindo que a distribuiçâo seja

Fealizada numa linguagem de PFoduçio mais adequaaa paFa os centros, IS-

to ~, em termos de operaç3es e serviços, portanto, de custo de produto.

Normalmente, os aplicativos operacionais permit iFio uma distribui-

çio nesse esquema, facilitando a sua atFibuiçio a vários centros, de

acordo com a demanda de cada um, ou ao próprio centFo, pOF~m at~ o n{-

vel desejado, como ocorre com as agências da ~rea comercial.

Ainda, para facilitar a ·vida· dos centros, dando-lhes condiçSes

de conhecer "a priori" os custos unitirios de sistemas e processamento

de dados, já que, teoricamente, eles tim controle sobre volumes, po-

demos trabalhar com custos-padrio ou orçados, vilidos por determinado

período. Isto veremos adiante.

Os custos de sistemas aplicativos de gestio, por sua vez, serio

distribuídos, utilizando as mesmas bases do CPO. Ou entio, caso sejam
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comp ar t i 1hado'~, como normalmente são, essas bases poderio ser associa-

das a alguma unidade de demanda, a exemplo dos aplicativos operacionais

informaç3es em papel ou microficha extraídas de apl icativos de

ut il izadas por mais de Ijm usu~rio. exigirâo uma distribuiçâo

<;.I'l e <:, c o n ta.

IV.S. Planilhas de Custo

De acordo com comentários anteriores, podemos verificar que os va-

lores considerados nas planilhas IV-b e c (33) foram extraídos da pla-

nilha IV'-a e que não h ou ve qu a lqu er' espécie de r ec on c i Li ac âo entre o

custo e a despesa do mis. Caso algum valor tivesse deixado de ser .::on-

tabilizado ou tivesse sido contabilizado indevidamente, haveria neces-

._.__ ._._.- .._.--_.-(32) Para Guinlan (4), p. 79, o fato do pre,o de recurso nem sempre ser
compreensível ~ uma critica justificivel, por~m o problema & devido a
implanta,io impr6pria do pre,o de recurso ao invés de um defeito da
t&cnica de precifica,io. Um dos remidios & rotular a mensura,io das
un iciades de recurso em ter mo s si mp Ie s I como segue:

,recurso nome simples nome complexo

- dispositivo "on-line" transa,ão

c ar ac t er'
- segundo de ciclo

kilob~te ou exe-
cu,io de progra-
ma de canal
cilula ou ficha
a linha do cabo
telefônico ati o
edifício do as-
si nante
unidade de recurso

entrada. de dados
.- UCP

f ita 01.1 d isc o

digita,ão de teclas
.- seglJndo

item lido ou escrito

m icrograf' ia
- rede

Ilág ina
.- I inha

Em nosso
nlímero de
IJslJário"

caso particular podemos transformar a unidade de demanda
consultas ou qualquer outra medida mais adequada para

em
o

(33) As planilhas b, c, d e e foram adaptadas do artigo de Statland e
01.1 t ros (4) •



sidade de ajustes para nio prejudicar o custo do per iodo (34).

As planilhas IV-b e c apresentam, resumidamente, os custos das

áreas de sistemas e processamento de dados, o processo de realocaçio de

custos de chefia e departamentos auxil iares para os departamentos pro-

dutivos e os custos unitários de serviços prestados, determinados com

base na divisio do total de custos dos departamentos produt ivos pela

capacidade prática de prestaçio de serviços dos mesmos (35).

(34) Aqui o custo de produto ~ equivalente ao custo de per iodo, porque
nao temos estoque. Teoricamente, o custo de períodO é despesa do
período, e o mecanismo de reconcil ia~âo procura Justamente essa equiva-
'1ênc i a , V(;:,r IlJ.d íc ibus o_oContab i1 idade Gerenc ia I, p , i0-4. I~ inda, d.:"o
acol'"do com (~nthon~j 0- Contabilidade Gerencial, p. 3i~5, "Num s i st ema d(,;-
cu-s t o por' PI'"()Ce~oso,t odo s os custos de um pel'"iodo de tempo, como 11m
mês, sio coletados sem nenhuma tentat iva para atribuir esses custos a
unidades específicas do produto·.
(35) Quinlan (4), p. i55 +a z uma interessante comp ar ac ão entre as
capacidades de recursos humanos e de equipamentos de PED, em termos de
níveis e conte~do:

-----------------------------------------------------------------------
Recursos Humanos I Recursos de Equipamentos de PED

------------------------------ 1 ----------- _
I

tempo disponível total I capacidade absoluta
I

menos: ausências (f~rias, feriados,
tempo de descanso) e almoço

menos: capacidade nio usivel

igual: tempo de trabalho igual: capacidade te6rica

menos: doença
reuniões
tre inamento
SIJperY isão
tarefas administrativas
ociosidade

menos: capacidade utilizada pelo
sistema operacional
tempo nio produtivo normal
tempo inativo normal e re-
petiç3es de corrida
capacidade de reserva para
assegurar certo nível de
serviço

igual: tempo de produçio atingível
!

menos: tempo excessivo (desperdício)1
pessoal de reserva (ociosida-I
de planejada) I

I
igual: tempo de produçio I

igual: capacidade pritica

menos: ineficiência
tempo inativo para futuro
crescimento

igual: capacidade real



PLANILHAIV-b
ÁREADE SISTEKAS !lÊS: XXX/89

NCzS l1i I

---------------------------------------------------------------------------------------------- --------------~-----------------------------------------------------------------------------------1

DEPARTAMENTOS/ATIVIDADES Departalentos 1 Departa~entos Produtivos 1Auxiliares , '

I I üesenvclvtsentu de Sistelis I I 1

1 -------------------- ' __ ---- -------------------------------------' 1 1
I 1 1 I 1 I I , I 1 1Custos Total
1 1 I 1 1 I I 1 1 1 IRealocado5' da

1 1 1 1 1 1 Idi /lrea de' /lrea
I Chefia I Docunen- Suporte Total dosl Ante- Projeto 1 Prograla-I Testes Total de I Hanuten- Total doslProcessa- I
I 1 tação e 1 à I Depar t a- I Projeto I ção I e 1 Desenvol-I ~ão de 1 Departa- IlIento de 1

CUSTOS 1 I Controle 1 Usuár ios I lentos I 1 IIplanta-1 vilento 1 Sistellas 1 lentos IDados 1
I , de Apli- 1 1 Au:<ilia- 1 1 ~ão , de 1 I Pr odut i- 1 1
1 1 cat i vos I 1 res 1 1 I , 1 Si stl!las , 1 vos 1 1 I

-------------------------------------------- 1 -- __ , , , 1 1 , , , , I __ ~' , ,
, 1 ----, 1 I~,I 1 1 1 1 1 Ir '"''1'\ I 1
1 Custos Diretos I 0,145 1 0,445 1 0,660 ~ 1,1051 e,S0e 1 1,090 1 9,759 1 0,250 1 2,500 I 2,580 h 5,089 11 1 6,259 1

- '-- 1 1 , 1:::::::::::::: , 1 , , ,=:.:-_~_:.,'_2..:::::_.:. __I~---- ~ ,----------,--------,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1
1 Custos Indiretos 1 0,015 1 0,030 1 0,015 1 0,045 1 9,924 1 9,048 1 8,936 1 9,912 1 0,129 1 9,129 , 8,24& 1 1 e,3ee ,
,---------------------------------------_-- 1 1- , , '1 1 ' 1 , ' ' , , '
1 1 I I I I I I I 1 I 1 1 1 1
, Aluguel Ieór ico do Illobi'izado Próprio 1 0,0i0 1 0,025 1 0,015 I O,040 1 9,920 1 O,040 1 9,039 1 0,019 1 0,10e 1 O,100 1 9,208 1 1 8,258 1
,------------------------------------------- 1 1 1 , 1 ' 1 ' , , ' , , '
1 1 I I I I I 1 , I 1 1 1 1 1
, Custos Transferidos 1 1 0,020 1 0,010 1 0,030 1 O,017 1 O,034 1 9,925 1 9,089 I 0,9a5 1 8,9a5 1 9,179 I I 8,209 1
' -------------------------------------------,---- '----------,----------,---_-- 1 ----,----------,- ' ' 1 ' ' ' '
1 I 1 I I I I , 1 I I I I , I
1 TOTALGERAL , 0,170 I 0,520 I 0,700 I 1,220 I 9,561 I 1,122 1 O,841 1 8,281 1 2,a05 1 2,895 1 5,619 1 1 7,99& 1
,-------------------------------------------- 1 - ' ' ' 1 ' , , 1 ' ' ' ----'----------'
1 1 I 1 1 1 I I 1 1 1 I 1 1 1
1 CUSTOSREALOCADOS 1 1 I I 1 I 1 1 1 I I I 1 I
I • Chefia (9,179) 1 1 9,017 I O,034 I O,026 I 0,008 1 1,085 0,085 1 O,170 I ,
I • Deputalentos A'lXi I iares , , I I 1 1 1 1
, •• Doculentatão e Controle de Aplicativos (O,529) I (0,:i28)' O,052 I 0,104 I 0,078 I 0,126 '1,260 0,260' O,528 ,
I •• Suporte à Usuár ias I "I I

• IIREADE PRDCESSAHEHTODE DADOS 'I 1 1 I
1 •• Tecnologia de Infor~ática 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1,075 1 1 1,075 I <1,075) 1 1
1----- -----------------------------------------,----------'----------'----------,----------1----------,----- 1 1 , 1 , 1__--------1----------1
1 I I 1 1 , I 1 I I 1 1 I I I
, TOTALDE CUSTOS 1 I 1 0,700 I 0,700 I 0,638 , 1.260 1 0,945 1 O,315 I 4,225 1 3,150 1 7,375 I <1,075) 1 7,000 I
1--_-- ------------------------------------ 1 - , 1 1 1 1 --,----------1----------,---------,----------,----------,---------1----------1
1 I I 1 1 1
1 Cipacidade de Horas Análise e Prograllação , 1 3250,00 I 3250,00 1 1

,--------------------------------------------------,---------------------------------------------------------------------------------------,_--_--_---' --_' -------------------------,1 I 1 I 1 1
1 CUSTOUNITÁRIO I 1 0,e913 1 9,8010 1 I
,-------------------------------------------- ' - -------------------------------------------,---- '-- __ --_--_' --------------------- 1
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DEPiIITAlDTOS/ATlVIDAIlES Dt9arlao••lo.Auxililrl' DII'",ta_Io.Produlives

I
__ I Totol I tu.lo. Tohl

1dOI I ""10<1-I di
I D,par to-I 401di I Ar••
I •••tes I Ar•• d, 1

ChefilI Conlrol.I tonlr01lI Ph.,jo-I Ioc.olo-I lohl ,••IT••II•••- I E.lnd. I Pro"•••-I PrO["sa-1 KICro-I Tohld••lirot••••- I E.tndoIProc••••- I Procl•••-1Process o-IProcIIsa-1Tol.1 Klcro- lohl 'o 1Produli-I Si.te••• I
I t Ad.ini$1'Ac•••••-I •••10' I 9i. dI I o.,arh- 110d, 00-I dI 11en10 I •••10 I fil ••- I Subu.-110d. Do- I d. I_to I •••to I •••to I •••10 1 fil ••- I CentroI vos I I
I Irl~iod,lnho•••la I ConlroleI Infor.â-I ••nlo. Icu_tos.1Dado. I Locll I '011-1in. I 9n Ilros IcuHnl051i DadosILoul•• I R,"oto1·o.-li.el Til. - ,.1 I Pr mr t- I I
I lteu"•• I di I d. I tle. I ltuxilil-IConsi.lin-1 I •• I ICon.i.tin-1 ILot... I.. I Sho"ng I pol I I
I d.PEOI Produ~ioI Prod.~ioI I res kl. d.Lo-I I Loh. I 1 1 leiad. 1 IIntenlIvolLotes I I I I I I 1 1

' I I I I I IlD...--I I I I I ILalIL-_I 1---1---1----1----1---1----1----1----1----1---
I I I I I I 1 I I I I I I 1 I I I I I ! I I I I
I '.25&I '.5" I '.551 I &.658I l.m I 3.311I 2.3M I 3.12eI 6.131I 3.eee1 '.751 I 15.aeeI LI5t I 2.35' I B.Ue1 3.518I 5.BI&I 1.288I IB.611I 1.11&I 23.291I 3B.S"I I 42.151I

,---------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1__ -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1__ · _1 1 1 1 1 1
I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I •••3e I U" I '.1ft I ••1St I '.258 I I.6te I ••H' I '.2M I '.421I '.22' 1 1.'7e I t,ese I •••41 1 •.•B5 I '.31&I 1.13&1 '.22& I t.m I I,T" I '.145 I t.m I 1.92.I I 2.55'I

---------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1__ -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1---1---1 1 1 1
I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I
I •••2. I •••5. I •••7. I '.188 I 1.151I '.35' I '.lst I '.241 I e.475I 1.24eI '.165 1 1.21&I '.155 I 1.'Bi I '.488I 1.16'1 1.29i I •••75 I I.9~ I 1.17eI 1.13.I 2.331I I 2.71&I

---------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- __ 1 1 1---1---1---1----1---1---1---1---1---1----'- 1 1
I I I I I I I I I I I I I. I I I 1 I I I I I 1 I I

C••t" Tnn.forridol I 1 1,1511 '.171 I I ••el I '.15t 1 1.35' I 6.181I '.24e I 6.475I 6.24'1 '.165 I 1.2tt I ',155 I l.tSS I '.418I 1,141I 1.2911 '.175 I 1.925I 1.'B5 I 1.15&I 2.351I I 27e. I
t 1---1_--1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1----1-----1---1---1---1---1---1---1--·--· 1
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I TOTAL&DAL I ',3" I $.7" I 1.191I ',961 I 2.15' I 4,611I 2.seeI 3.8M I 7.58eI 3,7" I 1.9"'" I 18,758I I.m I 2.6" I 9.2&1I 3.m I 6.6Ii 1 1.4181 21.15t1 L3t1 I 26.351I 45.lti 1 I SI.'H I
I 1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1----1---1---1---1---1---1---1---1---1
I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I I I I I 1 1 I 1 1
t CUSTOSHALIICADOS I I I 1 I I I I I I I
I • a..'i. I 1'.3M1I 1 1.118 1,'24 1.'48 &.123 l.Ii6 t.l19 1 e.1I9 '.118 e.163I l.e27 e.145 ••tle 1.\45 e.1I9 1.1811 e.3te
I • _art_tOl AuxililrH 1 1 I 1

••Controlt.Ad'I.i,tn~ão.tlteur•••dePEOI I 16.7"1 1'.7UI '.'42 1,'56 '.112 1.'54 '.814 1.278 e.121 '."2 '.147 1 1.163 e.l15 ••e23 e.338I ••• 21 '.4221
••Control.t Ac_lnh._todi Prod.~io I I (••19., I 111.79'1I e,e79 e.118 e,197 '.3951 •••79 1.119 '.5931 1.5931
•• ,I_j ••••tot Conlrol.4.'rodu~io I I I 1'.9611 11.96fl '.196 '.144 '.24& '.481I 1.196 1.144 &,72.! '.72e

I •• TtaIOl"i.dt laforútlc. I 1 1 11.175111..751 e.248 e.122 e.37e '.328I 1.142 1.235 I.m I I.m
I • 4aEA DE SISltMS I I I '.7" UM I t.711
I •••••••••t•• u.uírio, I I I I 1 I I 1 I
I 1 1 1 1 1 1 1---1---1---- ---1----1---1----1----1---1------1-------1----1---1------1----1----1-----1---1
I 1 I I I I I I I I 1
I TDTALDE CUlTOS I I I 1 I 1.1751 1.175I 2.86e1 3.8801 a.eaa 1 4,1611 '.971 119,9541 I.m I 2.6611 11.6131 4.357I 7.248I 2.133I 24,3;,I \,330 I 29.6/1I 49.6~I (I.TU)I 51,tUI
I 1---1 1 1 1 1 1---1---1---1-----1---1-----1-----1------1------1-----1---------1-----1---1-----1----1-----1---1---1
li! 1 I I I I 1 I I 1 I I I I
I ea,lcid••t dtProcHI_nlo I Le.. I 3.et. 13"'.I.e 1158••eeeI 2M I 1 6U 1 I.SI0 1\14••••••16&9.190145ee,tU1291.'" I 1 30e I I
I '-----1----1------1--------1---1-----1-------1------1-----1--------1----------1-------1-------1-------1----- ---------------------1
1 I 1 I 1 1 I 1 I 1 I I I I I
I CUSTO1111"110 1 1,11291 ',let3 I '.'&27I &.11281 e,eH9I 1 '.1122I i.8815I 1.11"I '.U!3 1 11.1110I 1,&U71 , 9.9044; ,
I ----------1---1---1---1-----1---1---1---1----1----1------1---1-----'----1---1---- ---------------'1/

Sub,rntros Centro Pr ine ipal

'radu,"io n Co.puhdores r Periférlco5
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\,175
',7M



PLMILHA IH
REClllSOSCIIIIlIJIIIDOSE1ISISTEIIASE PR0CE9SAIIEIfI'ODE DADOS !lÊS: XXXl89

lJnidades

I Processa.ento
1 -

I

Processalento

I
I_,
I
I
1

1
I
I
I
I
I
I
I
1 APLICAmosl
1 CENTROSDE RESPOHSABILIDAOE
1
I1 _

1

RECURSOS Área de
Sistflu

Área de Processalento de DadosI
I
I- __ --------1_-
I
1
I

Subcentros I___ ' -------------------
1 I 1
I
1

Centro Principal

Horas de I Horas de 1 üccusen- I Lan~alen-I Local I üccuaen- I Daculen- I Lançuen-I Local el 1 Relato ·Tile - I Ooculen- I
Análise el Análise el tos I tos 1 ell ·on-line·' tos 1 tos I tos I Lotes e I ell "on-Line" 1 Sharing· 1 tos I
Progrua-I Prograla-I Tratados I Digitadosl Lotes 1 Hicrofil-I Tratados I Oigitadosl Interativo 1 Lotes I 1 Hicrofil-I
~iio EI 1 ~iio el I 1 1 1 lIados 1 1 1 ' _, 1 lidos 1
Desenvol-I lianuten- 1 1 1 I 1 1 1 Produ~ão 1 Testes 1 1 Produção 1 Testes 1 I I_ vjunto 1 cão ' 1 ' 1 ' ' 1 ' ' 1 ' 1 ' '

I I I 1 1 I I 1 I I I I I I I I
1 Ael - Serviços Gerais I 50,00 1 172,00 I I I I I I 5 I 15 I 1048,000 1 65,000 I I I I I I
1 1 I -1 1 1 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1 '
I I I I I 1 1 I I I I I I I I I I
I Bel - Recursos HUlanos I 39,50 I 37,00 I I I I 1 I 15 I 45 I 235.000 I I I I I 11,000 I 14 I
I , 1 1 -1 1 1 1 ' 1 ' ' ' ' , 1 1 1 '
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I
Icei - Outras Meu de Suporte Qperac ional I 66," I 150,00 I I I 1 I I 20 I 61.1 I 358,000 1 7',e00 I I 1 I I I
I ' _, ' ' 1 1 1 1 ' ' ' ' _1 ' ' 1
I 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I
I Dll - Áreas de Suporte Adlinistrativo I 150,00 1 120,e0 I 1 I I I I 10 1 30 I 309,"0.1 45,000 1 1 1 1 l1e,000 1 66 I
I , ' '- 1 1 1 1_ I ' ' ' ' ' ' ' ' '
I I 1 1 1 I I I I I 1 I I 1 1 I 1
1 Eei - Gestão do PatrillÔnio I 1 le,00 I 1 I I I 1 24,001.1 1 1 I I I 1 1
I 1 ,__ _ 1 ' 1 1 ' ' 1 ' 1 ' ' 1 ' '

I I I I I 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1
I Fel - Meil Financeira 1 I 169,e0 I 1 1 I I 5 1 15 1 120,000 1 I I I I I I
' 1 1 -1 1 ' ' 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 I I I I I I 1 I I I 1 I I
1 Gte - Área CoIercial I 2683,50 I 2373,00 I 998 I 2993 I 2988.888 I 1508,880 1 288 1 477 1 1445 I 6475.000 I 715.000 I 599.000 I 4000,001.1 1 500,000 1 74,OO. I 220 1
1 1 1 ' ' ' L ' ' ' ' ' ' , , _' 1

1 1 I I I 1 I 1 1 I I 1
I 601 - Contis-Correntes I 115,50 I 856.50 908 I 2780 I 2000,808 I I 2ee I 340 1020 I 3919,009 1 399.009 1 1 43,000 1
I 682 - Carteiras I 77,88 I 428,80 33 1 97 I 600,009 I I 1 40 121 1 1180,000 1 120.800 ! 1 22,888 I
I G03 - Convênios I 115.50 271.50 20 60 I 199,800 I I 1 47 154 1 594,000 I 29.000 I 1 I
'I G84 - FGTS 1 282,50 163.88 5 16 1 68.ee0 I 1 30 90 I 396,880 I 18.000 1 I 9.000 I
I ses - Qprn liarket I 154,00 166.te 40 120 I 228,980 1 I 20 60 I 466.000 I 50,000 I 1
I G06 - Agências Autolat izadas I 2019.88 48B,80 I 1 1 I 1500.000 I 1 1 I 715,000 I 4098.890 1 500,000
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _

I I I I 1 1 I i 1 I , I! 1 I
I H81 - Área de Cãlbio 1 34,50 75,00 I I 1 1 I 1 10 1 30 I 254.009 1 I 1 1 I 5.898 I 1

1 ' ' ' ' 1 ' ' ' 1 1 ' ' ' ...1
, I I 1 1 I I I 1 I 1 1 I I
1142,90 158.90 I 1 1 1 I 331 85 1294,099159,0901 I 1 1 1 1

__ ~ I I 1--------1-----'------' 1 1 ' ' ' ' 1 ' ' ...1
1 I I I 1 I I ! I 1 1 I I 1 1 I

I J81 - Área de Leasing :50,08 I 58,80 1 I I I I 20! 60 I 185.000 1 15.000 ! 1 I 1 1
1 I ----1--------1------1-----1----------1 1 ' ' ' 1 ' ' ' ...1

1 I 1 I I 1 I I i ! I I I 1
I 34,59 36,80 2 I 7 I 12,809 1 I I 5 I 15 1 98,800 I 31.990 I 1,800 I I 1 I 1
1 ----'--------'----------' '------1 ' ' ' ' ' 1 ' ' ...1
1 I I 1 I I 1 1 1 1 I I I 1 I 1 1
I 3258,08 I 3258,00 I 1088 1 3880 1 3898,800 I 1500,90 I 20e I 680 1 1800 1 9400.800 11880.000 I 600,000 I 4080.889 I 580.000 I 200,008' 300 I,

--, '__ -_...1---'-_' ' -'---- -I--------I-----I------.:--I------~---I-----~.:~--I--.:J---1----------1-----!.-~l..--1-~----1------1------1~

165
55

101 - Área de Crédito Ilobiliário

I K81 - Área de lnvest ilento
1---- ----

TOTAL



CUSTOS EfETIVOS DE SISTEMS E PlOCESSMEIITO DE DHXIS
!lÊS: XXX/B'l

PLAHILHA IY-.

I
I
I APLICATlVOSI
I CEIITROS DE RESPONSABILIDADE

-------------------------------------------------------------------------------------------_._------
I I
! Area de Área dE' Processasent o de Dados II S isi ••• s 1

I I Subcenlros I Centr o p, me Ipal 11 -- 1 - 1 1

I 1 1 1 1 Proc.sn •• nlo 1 1 1 1 Proc.ssa •• nlo I 1 lnt al
I 1 I 1 1 1 1 1______________________________________ _I 1

1 1 I 1 1 1 1 1 1 1
1 Oese nvol-I "onulon- Trol ••• n-I Enlrada 1 Loca! 1 1 HlCrofil-1 Trala •• n-I Entroda 1 Local.. 1 R •• oto 1 'Ti •• - I Hicrofll-I
1 vi.enlo I ,ia 1 lo d. Do-I do lo. I 'OI1-lln"l lag.. I de Doeu- I do í.otes e 1 •• 1 '00-110" S.ariog' .ag.. 1
I 1 I cu•• nlos I O.dos I Lot.s 1 I •• ntos e 1 Dados Interatl vo 1 t.otes 1 1
I I I • ConSls-1 I I Cons is- 1 1 1 1 '
I I I tincOi dei I 1 I 1 lêocia doi I Produ.io 1 1es 1es 1 I Produ.io 1 Iest es I 1 1 1
1 '______ I Ipt,. I I I I I~ I I I ' ' ' 1 ' 1 I
I I 1 li! I li! I 1 I I 1 I I
I ••66S ! e, 1ó7 1 1 I 1 I 0.0u ! &.&22 I 1.669 1 6.e66 1 I 1 1 1 1 1.~&0 1

_______ 1 1_--1- __ 1 1 1 1 1 1 ' ' ' ' ' 1 ' 1 1
1 1 I I 1 1 li! I I 1 1 1 1 I 1 I
I 6.6SI I 0.636 1 1 1 I 1 0.033 I 0.007 I 0.246 I I 1 1 I &,113 1 0,660 ! O.600 I

,----------- 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 I 1 I ! 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I

I 0,086 1 6,I4S 1 1 I 1 0,044 , &,&8" 1 O,365 1 O,07: I I I I 0,800 1
__I I --L I I I I I --'---------'----------1----------1----------1-------- __1 1 ' 1 1

I 1 I I I 1 1 1 1 I ! 1 I 1 I I
I 061 - Ár••• de Sup••.I. Ad.,ni.I,.1 IVO I O,195 I 6.116 I 1 1 1 0,02;' , O,044 1 0.3!5 1 0,e46 1 ! 1 1.167! 0,29~ ! 2,200 I, I I .J.

I
1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1

I 1 I I I I li! 1 1 I I I I 1 I
1 Eel - Geslão do p.lri.ônlo 1 1 0,610 I I 1 I 1 I 1 O,025 1 1 I 1 I 0,03~; I

, I I L I 1 1 1 1----------1-------- __1 1 1 1 1 1 1 ' 1
1 1 1 I 1 I I 1 I I I

1 Fel - Âr•• Financoi.. I &,164 1 1 i 1 0,01: ! O,022 I 0,12;! 1 1 1 1 1 0,320 1
' ' 1 --1 ' ' I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '
! I I I I ! ! I I I I I I !! I I I
I GH - Ár•• C""or".1 1 3,488 1 2,366 1 2,853 1 3,8!1 I 8,052 i 4,161 1 e.u» 1 1,05" 1 2,!3ó 1 0,60[: 1 0,730 I 4,34" 1 6,H31 0,80',1 0,7961 O,975 1 ~9,595 1
1___ _ ' I -L- ' ' ' I I. 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1
I I I I ! I I I!! I I I !

Gei - Conh.-CC<"renles 1 6,IS6 1 0,B30 2.574 3,492 5,389 O,°70 I 0,754 1,507 3,·"" 2,8"7 1 0,~60 1 0,732 23,754
682 - C•• trira> I 8.188 9,~i5 0.993! 0,126! :,<>16 e,eB9 e,llD \,123 0,B/I ! 8,236 8.243 5,698
Ge3 - Conviolo, I .,156 0.263 1,857 0,078 0,269 0,10\ .,22(: 0,606, 0,14:, 1,900
614 - FGTS 1.263 0,158 6,61~ 6,020 0,185 8.967 1 9,133 9.494 1 9,973 9,190 \,417
6tS - Op.n Kark.1 I .,200 0,161 .,115 0,155 9.593 6,04:' 6,08'" 0,~76! 0,363 2.197
616 - Aginti •• AIJtontizada. I 2,625 1 '.473 1 I ~,lbI I 0,lj. ! 6,443 O,89; 1 1 1 15,237 1

' ' 1 ' ' ' - 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1
I! 1 1 1 1 I I 1 1 1 I I 1 I 1
I 1,845 I 9,873 I 1 1 1 0.922 I 9,I\4! 9,25° 1 I I 1 1 9,95.1 I I e,599 1

____________ I I .J...------I------I-------I----------1--------1--------1--------1----------1----------1--- I I ' I I !
! i 1 1 1

1 lei - Âr.a de Créallu Joobilláno 1 8,185 I 9,056 I I e,en , .,ICO' 0,30~ 1 0,e6~ i 1 8,8~~ I
I . I I .J----I--------I----'-----1------1----------1----------1----------1------- !----------1----------1----------'---------'---------1--------'

! I I I ! I (I ! ! ! I

1 J9! - Área o. L"slo~ 1 O,965 ! 0,948 1 1 I 1 O,9., 1 0,98°, 0,ISo I O,115 1 1 I 1 0,151) 1
-------------- 1 1 1 1 1 1 1---------1----------1----------1----------1----------1----------1---- ' 1 1 '

I 1 1
Ket- Ár.a de lovest, •• ntu 1 8,845 1 9.835 1 8,897 1 8,999 1 0.831 1 0,911 I 9,e,,! 0,1001 O,03: I 0,001l I I 1 1 8,300 !

____ . I I ~ I I I ' --- :---- 1 1 1 ----1----------1 ' 1 ' 1 I
1 ! I 1 1 1 1 'I I 1 1 1

-~:-------------------: --~~:~--: ---~~~~-~~--: ---~~~~~--:--~~~-: ---:~~~: ---:~:~~--:---~~~~:--:---=~~~~--;----:~~:~-:---~~:=~--;----:~~~~-i----~~:::-:----:~~~~-;----:~~-:---~~~~:--:--~~:::--f [ ~'

CUSTOS
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cel - Oulras Áreas de SuP••.te Op.rac 10n.1

Het - /Ir •• d. C'.bla



Quanto a capacidade de p~estaçffo de se~viços S2~ igual ao total de

unidades de se~viços prestados, assim como o custo de desenvolvimento

de sIstemas, supostamente diferido, se~ igual a amort izaçâo do per iodo,

conforme demonstra as planilhas IV-d e e, 10i uma simplificação aaota-

d ~':l.•

Pela est~utu~a de c6digos de sistemas existentes nas p1anilhas IV-
d e e, tamb~m constatamos que os centros de responsabil idade nlo ut 11i-

2am sistemas em comum, ou seja, sio os gesto~es e os ~nicos !Jsuários do

:,~.p"1i c :,:1.t i',10.,o qU.E"e 01.1 t I'::~.S imp 1 i .p ic :;~.I;'::10.

IV.8.i. Custos Efetivos de Siste.as

A realocaçio de custos da chefia e do departamento de documentaç~Q

e controle de aplicativos foi efetuada proporcionalmente aos custos di-

retos dos depa~tamentos produt ivos (36). Este c~it~~io admite que os

custos diretos sio capazes de substitui~ uma base que consiga ~efletir

o esfo~ço da chefia e do departamento de documentaçio e controle de

aplicativos, em relaçio as atividades da i~ea.

o departamento de suporte ~ usu~rios foi ~ealocado para a irea de

processamento de dados, pa~a compor o custo de processamento em tempo
compartilhado. Tamb~m aqui existe uma boa dose de a~bit~ariedade, ~ me-

dida em que o crit~rio sup3e demanda equivalente ao consumo de unidades

padrio de serviço, pelos usu~rios de terminais remotos •

._------_._---(36) Seguindo crit~rio sugerido por Statland e Outros (4).
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Por outro lado. sup3e-se. também. q1lea área de sistemas e respon-

sável por 50% dos custos do departamento de tecnologia de informática.

aplicados no desenvolvimento de programas ap} icativos.

Encontrado o total de custos dos departamentos produt ivos, consi-

derou-se a capacidade prática de horas de anil ise e programaçio igual a

6500 horas (130 horas/mis x 50 funcionários), divididas igualmente

entre desenvolvimento e manutençio de sistemas. para se determinar os

custos unitários.

A planilha IV-d demonstra em que sistemas e centros de responsabi-

lidade este total de horas foi consumido e se foi para desenvolvimento

ou manutençio.

A planilha IV-e apresenta o custo de sistemas dos centros de res-

ponsabilidade. resultado da multiplica~io das horas gastas pelo custo

unitário das mesmas.

IV.B.2. Custos Efetivos de Processa.ento de Dados

A área de processamento de dados teve seus departamentos produti-

vos subdivididos entre os subcentros e o centro principal. apesar do
trabalho ser basicamente o mesmor em razio da importincia da carga de

custos de processamento de dados onerar os aplicativos. de acordo com o

caminho que percorrem no CPD (37).

----------- formas de entrada,(37) Os caminhos poderio variar em fun~io das
processamento e saída dos dados.
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administra~io de recursos de PED foi efetuada proporcionalmente aos

custos diretos dos departamentos produtivos (38).

A realoca~io dos departamentos de controle e acompanhamento da

bem como os 50% do

departamento de tecnologia de informitica seguiu o mesmo critirio ante-

rior, porim atingiu apenas os departamentos que operam sistemas de com-

puta~io voltados ~ produ~âo ou gestio (aplicat ivos corporat ivos).

Como já comentado, o departamento de suporte à usuários realocado

da irea de sistemas, comp3e o custo de processamento em tempo comparti-

lhado.

Uma vez equacionado o problema das realoca,3es, part imos para a

obten,So dos custos unitários, atravis da divisio do total de custos

dos departamentos produtivos pela capacidade prática de produ~io dos

mesmos. Aqui utilizamos as seguintes bases de rateio:

------------------------------------------------------------------
I

Servj,os 1 Bases de Rateio
--------------------------- 1 --------------------------tratamento de documentos e I n~mero de documentos

consistincia de lotes I manipulados
--------------------------- 1 -------------- _

entrada de dados I lan,amentos digitados
--------------------------- 1 --------------------------processamento 1 unidades padrio de servi,o
--------------------------- 1 --------------------------microfilmagem I n~mero de documentos

1 microfilmados
--------------------------- 1 --------------------------

------------(38) Outras alternativas podem ser vistas em Quinlan (4), Capítulo 7.
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Da mesma forma que a area de sistemas, a planilha IV-d demonstra

em que sistemas e centros de responsabilidade o consumo de recursos de

processamento de dados ocorreu. A planilha IV-e monstra em termos de

custo, o que significou esse consumo.

IV.9. Custos-Padr~o de Sistemas e Processamento de Dados

De acordo com o capítulO lI. a operacionalizaçio do modelo de con-

trole gerencial eXige que trabalhemos com custos-padr5o ou or~ados, a

fim de tornar viável a divulgaç~o do relatdrio, logo ap6s o encerramen-

to do mis (39). Caso contrário, este perderá muito do proveito que pos-

5a ter para a admini6traç~o do conglomerado. Isto. sem considerar que a

fixaç50 de um valor por determinado período, permite criar

sensibilidade sobre o mesmo (40). ~ ldgico, tambim, esperar que esse

custo esteja expresso numa 'moeda constante", para poder conviver com

altas taxas de inflaçio.

Por outro lado, a elaboraçio de custos-padrio esbarra na necessi-

dade de estabelecermos, com-certa precisio, quanto cada unidade (produ-

to) a ser produzida consumirá de recursos. em termos f{sicos.

(39) Li - Contabilidade de Custos, p. 111, diz que 'As vantagens do
emprego do custeio-padr~o para fins de determinaçio de custo ~50
secundirias; a infase esti no fornecimento de dados de custo para uso
gerencial. Ao permitir a conserva~io de dados baseados em custos-padrio
e custos totais esperados nos registros contibeis, inclusive para fins
de demonstraç~o financeira, a atenç~o da administraç~o é dirigida às
variaç3es que representam exceç3es ao esperadO·

-----------

(40) Quin1an (4), p. 93, diz que ·Padr3es s~o desenvolvidos por muitas
raz3es: prever, motivar, premiar e custear. O uso de padr3es pode nao
ser igualmente efetivo em cada caso. O uso mais universal de padr3es im



Na ind~stria manufatureira. esses recursos referem-se a mat~ria-

prima e mio-de-obra direta. cujo consumo. por unidade produzida, pode

ser cuidadosamente predeterminado e alcançado, dentro dO processo pro-

du t i vo , Uma vez fixado os padr3es i{sicos. eles sio transformados em

padr3es monetários, atravis do custo orçado de matciria prima e mâo-ae-

ob ra di re t a, e mais uma taxa est ipulada de custos i na i r e t o s o e

fabl'"icac;ão (41).

Da me<.:.ma forma, o nosso produto, o apl icat Ivo, tende a consumir

recursos de processamento de dados. proporcionalmente a sua demanda por

POI'"tant o, ele mantim as mesmas quantidades por IJn í d ade de

PI'"odução, independentemente do seu modo de processamento. em

·on-1 i ne " ou interat ivo. quer seja num ambiente de mu1tipr09ramaçio ou

outro qualquer. Se existir alguma defici&ncia, em termos de consumo de

recursos, esta ser~ de responsabi1idade do programa, nio prejudicando o

padrão. porque este demonstrar-se-i consistente ao longo do tempo. Caso

o programa venha a ser melhorado, como ocorre com o processo de fabri-

cação das indJstrias manufatureiras quando este ~ aperfeiçoado, os P<'':l."-

contabilidade de custos é permitir a gerincia comparar custo real e
custo padrio predeterminada a fim de medir vC\riaç3es que refletem
excessos de custo nio produtivo. O termo nio produtivo nio ~ sin8nimo
de ineficiente. Embora recursos possam ser nio produtivos devido C\
ineficiincias e perdas, poderia existir uma falta de trabalho. Mensurar
a variaçao do custo real em relação ao custo padrio, a fim de
quantificar o custo de ineficiincia e perda. pode servir a v~rios
prop6sitos, entre eles:
1. mensurar custo que nio ~ control~vel pelos usu~rios para propósitos

de preço de transferincia;
2. Identificar custo a ser excluído no pre~o de produtos de usu~rios

para seus clientes;
3. usar custo como um padrio para medir performance de opera~3es de

processamento de dados;4. padronizar custo para propósitos de planejamento e tomada de
dec isão' •

---_._. __ ._---

(41) Ver L i (39), capít1llo 6.
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,j I~ôes oi ever io 'ser I' ev is ad os. t,li;is.' d. JJ I~óp I' i a '.1t i 1 iz ac ãc) li a un id arí e p;).-

drio de serviço. conforme comentado anteriormente. Já leva a esse ra-

c i oc í n i I::>.

Como defendemos o custo-paarâo apenas em cima do processamento de

o ado s . porque este representa a operação do sistema (42), temos que o

custo de desenvolvimento ou manutençio do aplicativo pode ser agregado

àquele valor, a exemplo do custo indireto de fabricação. citado ante-

riormente. Neste caso, os custos de desenvolvimento e manutençio tendem

a diminuir em função do maior volume operado pelo sistema.

Quanto aO orçamento dos custos de sistemas e processamento de da-

dos, para a fixação dos padrôes monetários, a mesma estrutura utilizada

para efeito de sua apuraçio pode ser empregada, evidentemente, oe t a'-

lhando-se mais os itens de custo - o nível de abertura existente na

planilha IV-a pode ser aumentado - e associando a cada um deles as va-

riáveis que interferem em seu comportamento, a fim de projetá-los. Além
disso, ~ necessário que informações sobre: sistemas a serem desenvolvi-

dos; situaçio dos sistemas em desenvolvimento e prazo para entrarem em

necessidades de reformas ou manutençio em '':;istemas

desenvolvidos e em operaçio; alteraç3es em sistemas de computação,

configuraçio e custos; entre outras, precisam estar disponíveis para

melhorar a qualidade do orçamento e, em consequincia, dos CI.1Stos-

padrio •

(42) Segundo Horngren (28), p. 808 'Os procedimentos de custeio-padrio
tendem a ser mais eficientes quando adaptados ~s situaç3es de custeio
por processo. As condições de produçio em massa, contínua e repetitiva,
prestam-se mais facilmente ao estabelecimento de padrões físicos
significativos. Entio se pode aplicar preços aos padrões físicos para
apurar os custos-padrio. Estes custos-padrio levariam em conta
desperdícios de qualquer natureza""

._._.---_._.-._--
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Concluído o orçamento dos departamentos produtivos e tendo conhe-

cimento da capacidade prática de trabalho dos mesmos, podemos estabele-

cer os custos-padrão das unidades de produção, que serio util izados pa-

ra determinarmos o custo orçado dos arl icativos.

Uma vez estabelecidos os custos orçados dos aplicativos, eles de-

verão, aInda, ser divididos pelas quantidades previstas, ut ilizando a

linguagem de produçio dos centros de responsabilidade, caso sejam sis-

temas de produção, ou então, ati permanecerem em seu estado original,

caso sejam sistemas de gestio nio compartilhados. As variaçSes entre os

custos-padrio e efetivo serio consideradas como custos conjuntos das

áreas de sistemas e processamento de dados, conforme seja a participa-

~io de cada uma das ireas nessas variaçSes, nio havendo qualquer ajuste

de contas entre elas e seus usuirios no final de determinado períodO,

como um exercício fiscal.
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CONCLUSõES

De aco~do com a o~ganiza~âo dos conglome~ados, ve~ificamos Que os

~ntros de responsabil idade nio podem decidir sobre ut il izar o serviço

nterno ou contratar de tercei~os. Essa decisio já foi tomada pela di-

eçâo geral e, uma vez o serviço exist indo, os centros sâo obrigados a

til iz;i-10.

Por outro lado, as caracteristicas dos custos banc~rios e do CPD,

lU SEJa, custos fixos elevados E volume de t~ansaç3es variável,

:om que a mensuraçio da capacidade instalada e a ut il izaçâo dos

"ecursos assumam um caráter muito importante na contabilidade de custos

le ambas as atividades.

Esses motivos, mais o fato do modelo desenvolvido no capitulo 11

ser um instrumento eminentemente de controle, fizeram com qU~ o custeio

Jor absorçâo fosse o critério adotado pela metodologia de BPuraçâo e

distribui~âo de custos de sistemas e processamento de dados.

Em consequ~ncia da adoçâo deSSE custeio, a transferincia de custos

do CPD para os demais centros do modelo poderia prejudicar a avaliaçio

dos mesmos e do pr6prio CPO, caso o sistema interno de preços nio

utilizasse a capacidade mais adequada para apura~io dos custos. Nesse

sentido, a opçio recaiu sobre a capacidade prática, que e xc Lue a

ociosidade planejada.

Quanto ao pre~o de transferincia, escolhemos o custo-padrio ou

or~ado, em substitui~io ao custo real. Essa escolha deveu-se a pr6pria
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operacionalizaçJo do modelo, pois este procedimento torna viável a

divulga~io das informa~3es logo ap6s o encerramento do mes, al~m de

fixar um valor por determinado período criando sensibilidade sobre o

mesmo. A varia~io de custo gerada por este crit~rio no modelo, foi

atribuída aos centros de lucro, juntamente com os custos dos centros de

suporte administrativo,

desempenho dos mesmos.

arbitrariamente, por~m depois da margem de

Outro detalhe sobre a transferência de serviços central izados, ~ o

domínio que os centros de responsabilidade devem ter sobre a forma como

estio sendo onerados, para pOderem operar com eficiência. Isto faz com

que as bases para apuraçio e distribui~io de custos de sistemas e

processamento de dados, normalmente, nio sejam as mesmas.

Com rela,io a apuraçio de custos de sistemas e processamento de

dados, propriamente dita, devemos salientar que a an~l ise da evolu,io

da automaçio bancária foi de fundamental importincia para a construçio

da metodologia, uma vez que tornou transparente a organizaçâo e o

funcionamento do CPD em conglomerados financeiros e, mais ainda, a

natureza de seus programas aplicativos.

A divisio dos programas aplicativos para efeito de custeio, em

desenvolvimento ou reforma e manutençâo, portanto, diferenciando o

investimento da despesa corrente, deu um contorno de maior precisio l

apuraçio de custos, pois os sistemas nio deixam de ser um bem para seus

usu~rios e como tal devem ser tratados, pelo menos gerencialmente.
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Sent imos, t amb ém , i mpor't ant es quanto o modo

onsiderarmos o custo de sistemas, foram a aefiniçâo da unidade padr~o
e serviço como medida de uso do computador de grande porte para

rocessamento de dados e a necEssidade de constantemente revisarmos a

I.1steio. Isto, em virtude das alteraç3es a que os programas Est~o

.u.i e itos, quer na forma como sio processados, quer na forma como sio

:odi f i caoos ,

Estas foram as conclus3es mais significativas Quanto aos crit~rios

~ue cercaram a metodologia de apuraçio e distrilJuiçio de custos de

~istemas e processamento de dados, porém cabe ainda ressaltarmos as

lantagens e desvantagens de se alocar custos em modelos de avaliaçio

~con&mica por centro de responsabil idade.

Especificamente quanto a sistemas e processamento de dados,

podemos utilizar a pesquisa feita por Choudhur~, Sircar e Rao (i ),

junto a gerentes da pr6pria área. Este fato merece destaque, POI"" que

normalmente as pesquisas sio feitas com I.1su~riosde serviços de PED.

As vantagens, classificadas por ordem de importincia, foram as

seguintes:

i. a alocaç:ªp_e-"coraja a ut i 1 í zac ão efet iva dos reCI.1rsosde PEDi

2. assegura justiç:a na divisio dos recursos entre os usuiriosJ

3. leva a uma alocaç:io eficiente dos recursos;

4. contribui para aumentar o envolvimento do usu~rioi

(1) Chol.1dhur~, 5 ireal" e Rao Chargeout of Informat ion s~st ems!h
Services. Journal of S~stems Management, P. 16-21. pr-----------

-;".:" ... -."
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5. p~omove a efici&ncia do CPO;

6. facil ita a recuperaçio de custOSi e

7. permite o CPC ter lucro.

o raciocínio de que tudO que ~ pago também é melhor util izado

serve para expl icar a primeira vantagem. A segunda baseia-se no uso dos

'"eCI.1I'SOS,mesmo que esse uso seja discutível. Na terceira vantagem o

individualmente, será encorajado a avaliar o custo-beneficio

de outras alternativas em comparaçio a alocaçio. A quarta vantagem est~

ligada a primeira, se alguém tem que pagar por um serviço, esse algu~m

interessado sobre a maneira como o serviço é produzidO e

alocado. Na quinta e sétima vantagens temos que o CPD seria promovido a

centro de lucro, o que nio é nosso caso e nem a pesquisa indicou

estarem os gerentes da ~rea interessados nessa possibilidade. A sexta

vantagem parece sugerir que a alocaçio por si só facil itaria a

~ecuperaçio de custos, atrav~s das receitas geradas pelos usuários, que

sabemos nio é verdade, apesar de influir na avaliaçio dos mesmos.

As desvantagens,

foram as que seguem:

também classificadas por ordem de impcwtânc ia,

1. a alocaç~o aumenta a cOmplexidade da contabilidade e dos

custos;

2. inibe experimentaç3es e inovaç3es;

2. enco~aja compras externasl e

3. cria controversia e disputas.

A primeira desvantagem deve ser encarada como um mau necessirio,

cujo impacto pode ser minimizado pelas vantagens. Os efeitos disfuncio-

__' ~L :..:__ .... - _~.... ---_ .. -----;-·-'":;"--.-,7--:"_-:---·-:---;;:;:- ':;::::':." _.



nais das desvantagens que ocupam o segundo Iuga~ em impo~tincla podem

contornados à medida em que a alocaçâo pode se~ subst imada, ;:.e 10

menos tempo~a~iamente e de aco~do com ce~tas ci~cunstincias.

iJs efeitos disfuncionais da inibiçio de ~xperimentaç3es

inovaç3es podem levar os usuá~ios a serem desenco~ajados em explora~

novas apl icaç3es que sejam de valor para o conglomerado. Os usuáriOS da

mesma forma podem recua~ em incentiva~ p~ojetos ca~os du~ante períodos

E'Il\que '3U a mar 9em d G,' ci es emP en ho s ('~'j a b ,7t i:-:a I P C)d~~In t :::\mbém -;:;u b~,t im:::\I" o ~::'

beneficios ~elativos de mudanças do sistema manual a t ual

perpetuar prát icas deficientes.

Os efeitos dis1uncionais de encorajar cOlnp~as de terceiros serio

ainda piores, se os pre~os pagos forem maiores que o custo incrementaI

(2 ) de produzir o serviço internamente. Isto sem considerar (fIle os

fornecedores externos poderio precificar seus serviços artificialmente

no curto prazo. Este risco nio deve existir em modelos de aval iaçio

econ8mica por centro de responsabil idade.

A terceira desvantagem diz respeito as arbitrariedades contidas

mesmo nos melhores esquemas de aloca~io. Além disso, cada usuário tem

suas pl'"óprias idéias a respeito de assuntos subjetivos tais como

justi~a e necessidades.

(2) Segundo Anthon~ Contabilidade Gerencial, P. 411, custos
incrementais (também chamados diferenciais ou marginais) sio custos
adicionais (variiveis ou nio> exigidos por duas ou mais alternativas
para efeito de avalia~ão das mesmas.
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