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Resumo: An~l ise comparat iva Entre 05 sistemas contábeis dos
bancos comerciais do Brasil E Inglaterra, qUE incorpora as
prirlcipais modificaç3ES dE le9islaçâo ocorridas at~ setembro
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INTRODUÇÃO

o tema de nosso trabalho - ·Slstema Contibil e de Controle

dos 8ancos Comerciais - Uma Análise Comparat iva entre

Brasil F Inglaterra" visa dois obJet ivos centrais:

contribuir para um melhor entendimento da atividade

banciria através da sua contabilidade F identificar as

diferenças principais entre os sistemas contábeis dos

bancos comerciais brasileiros e ingleses, verificando a

comparabilidade entre seus relat6rios financeiros de

publica~io (Balanço Patrimonial Oemonstraçio dos

Resultados do Exerc{cio).

Na proposiçio de elaborar esta monografia, estava a certeza

de que o conhecimento e anál ise de um sistema contábil como

o da Inglaterra traria in~meras contribuiç3es, nio s6 para o

entendimento desta at ividade empresarial mas, também, como

subs{dios ao aperfeiçoamentos do atual sistema contábil

bancirio adotado pelo Brasil.

~ medida que o trabalho foi se desenvolvendo. sent imos que

nossas idéias se confirmaram porém, a abrangincia do assunto

extrapolou nossa capacidade de condensar, em ~nica

dissertaçio, todos os conceitos e aspectos importantes que o

trabalho requeria.
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fixamos os limites de nossa monografia ao

es t UdC), apf::n,!\S,dos bancos comerciais e suas opera~5es

evitando outros aspectos que poderiam alongar

t r ab <':"1 1hc) P

invest imento, das companhias de crédito financiamento e

investimento e de outras inst ituiç5es financeiras.

que alcan~a todas as mudan~as de legisla~io

até 30 de setembro de 1988, r es t r i ns i u+se , t amb ém , ael

sistema contábil dos bancos comerciais da Inglaterra,

excluindo os demais países do Reino Unido (Esc6cia, Pais de

Gales, Irlanda do Norte e Sul).

estabelecidos os limites de nossa pesquisa,

estruturamos a monografia objet ivando investigar e comparar

as seguintes áreas de interesse:

a) organizaçio da atividade bancária;

b) apresentaçio dos relat6rios financeiros;

c) princ{pios contábeis geralmente aceitos;

d) controle do sistema bancário e

e) apuraçio do lucro real.

No capítUlO inicial, descrevemos, de forma sucinta, como

estio estruturados os sistemas financeiros no Brasil e na

Inglaterra desenvolvendo o item "a". No segundo, elaboramos
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um resumo da teoria da contabilidade que embasou todo o

desenvolvimento do cap{tuloseguinte: - Bancos Comerciais -

Uma Abordagem Contábil.

Esses dois capítulos deram-nos o suporte necessário ~

comparacio dos dois sistemas bancários que aparece nos
c ap í t ul os ·IV· (~ 11 '.) 11 J on d (~ .p i C <:\1" am evidenciadas as

diferenças de tratamento contábil e de controle em ambos os

P a í~;;(~~;;, o s ítens; "c: ,

retromencionaclos.

'Fo i ....n o s possível extrair

conclusSes e oferecer· sUgestSes importantes que const~m do

~ltimo capítulo deste trabalho.

Como c: j t ad o

monografia, acolhemos toda a legisla~io e suas mudanças até

l,.et emb ro de 1988. Entretanto, nio podemos deixar de

mencionar que o ·plano de estabiliza~io econ8mica (Plane

extinguiu o sistema de correçio monetária em vigor

at~ aquela data e reintreduziu novo sistema através da

Medida Provis6ria 38, de 3 de fevereiro de 1989,

d(·~fjnindo, c on t udo , qU:i:t i ':5

considerados os efeitos da modificaçio no poder de compra da



4

moeda nacional sobre as demonstraç3es contábeis das pessoas

jur(dicas.

Contudo, queremos deixar claro que, para efeito deste

trabalho, consideramos o sistema que vigorou at~ o dia 15

de Janeiro de 1989, isto ~, antes do ·Plano Ver50".



CAPiTULO I - ESTRUTURA DOS SISTEMAS FINANCEIROS
NO BRASIL E NA INGLATERRA

i~0 INTRODUCÃO

Neste cap{tul0, apresentamos, de forma cóncisa, a estrutura

do mercado financeiro da Inglaterra e do Brasil, visando

invest igar a organizaçio da at ividade bancária em ambos os

pa{ses e, ao mesmo tempo, mostrar como os bancos comerciais

estio inseridos dentro do sistema financeiro.

Embora neste trabalho, nos restrinjamos ao estudo dos bancos

comerciais, fazemos exceçio aqui, em nome da clareza, a uma

breve apresentaçio das principais funç3es de cada

inst ituiçio componente do sistema financeiro dos pa{ses em

questio.

Desta forma, na seçio 2.O, sintet izamos a estrutura do

sistema financeiro britânico tomando, como base principal, a

seguinte referência bibl iográfica: PRINGLE (1975 p.10-96),

PALFREMAN E FORO (1985 p.39-i73), COX (1983 p.6-57) e FIOLER

(1984 p.1-23). Da mesma maneira, para o desenvolvimento da

seçio 3.0 - Brasil, usamos, principalmente, os trabalhos dp

BRANDÃO (1979 p.6-23), FONTENHA (1975 p.9-25) e OLIVEIRA

(1979 p.26-42).
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2.0 - INGLATERRA

o diagrama da página 7 descreve como os bancos comerciais

(clearing banks) estio inseridos na estrutura do sistema

financeiro da Gri-Bretanha, mas antes de analisa-los há de

se conhecer as funçBes, ainda que de forma sucinta, das

inst ituiç3es componentes do sistema financeiro daquele pa{s:

Bank of England

As inst itui~Bes que const ituem o sistema financeiro

britinico,

atualmente,

estio sob a supeFvisio do "8ank of England" que,

desempenha as funçBes de banco central

caracteriza-se por ser:

• banqueiro do governo;

• banco dos ban~os;

controlador da oferta monetária e

" controlador da divida nacional.

Banqueiro do governo por ser o responsável pelo levantamento
de empréstimos para investimentos e gastos governamentais.

Banco dos bancos por agir como derradeiro ponto de apoio

aos bancos comerciais e a outras instituiçBes financeiras,

fornecendo, ao sistema, segurança e estabil idade.
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Controlador da oferta monetári~ porque ~ o ~nico 6rgio com

poder de emit ir moeda no país.

Para maior controle das taxas de juros foi-lhe atribuída a

fun~io de administrador da divida nacional.

Merchant Banks

As duas principais caracter(st icas dos "Merchant Banks· sio:

(1) nio estio autorizados a receber dep6sitos à vista e (2)

dedicam-se a opera~Ses de m~dio e longo prazo.

Além disso, sâo hábeis na assessoria de fusSes,

lncorpora~Ses e emissio de açSes no mercado primário da

Bolsa de Valores.

Foreign Banks

Formam o conjunto de bancos comerciais estrangeiros

autorizados a operar no pais.

British Qverseas Banks

Sio bancos comerciais britinicos com atividade em outros
,palses.



Muitos deles foram constitu{dos, no auge do grande império

britânicos em suas colonias ou pa(ses de interesse econBmico

como o Brasil, Argentina e outros.

COI1 SOl'" t i um B an k 5

a part ir de participa~5es

c on J un t a s de i n c l uem ,

Contudo, nenhum dos participantes pode ter mais que 50% de

Essas institui~5es foram criadas com o objetivo de reunir a

financiamentos de grandes projetos no exterior, na maioria

das vezes, para governos estrangeiros.

o ob,iet Ivo principal da criaç~o desses bancos foi

permitir, aos pequenos bancos britânicos, participaçio nos

emprést imos sindicalizados do mercado internacional.
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Finance Houses

Sio inst itui,Ses criadas para atuar no financiamento de bens

duraveis ao· consumidor equivalendo ~s companhias de cr~dito,

financiamento e invest imento no Brasil.

National Girobank

Criado, em 1968, pela Companhia do Correio é, na sua

essincia, uma inst ituiçio prestadora de servi,os, tais como

transferincia de numerário, recebimentos de contas de água,

luz e outros serviços p~blicos"

Saving Banks

Sua origem remonta ~ primeira metade do século passado

quando foi identificada a necessidade de facilitar a

poupança ~s classes trabalhadoras.



Os Bancos Comerciais na Inglaterra

A origem dos bancos comerciais ingleses remonta ao s~cul0
)(I I I qUe\" cI C) alguns banqueiros ital ianos decidiram se

instalar na ilha britinica.

Naguela ocasiio,

pr6prias fortunas, sobre as quais cob~avam Juros.

Nio demorou a que surgissem os "Goldsmiths' ou 'protetores

pessoas especializadas na fun~io de custodiar

valores. Esses elementos, muitas vezes, eram os pr6rrios

Os protetores de fortunas come~aram a surgir porque os ricos

t emendo depositavam suas

riquezas e excessos de caixa junto aos "Goldsmiths". Em

troca, era emit ido um recibo que lhes garant ia o direito de,

a qualquer tempo, ter suas fortunas de volta, pagando apenas

pelo servi~o prestado.

{U Os banqueiros da época não devem ser confundidos com os atuais que emprestam Tundas, obtidos com
depósitos de terceiros.



1.z
Nf:\.o d emor 01.1 que os recibos de dep6sitos

começassem a circular em forma de nota promiss6ria e. em

curto espaço de tempo.' se tornassem dinheiro.

Assim. o sistema foi evoluindo até que. em 1694. foi fundado

o primeiro banco privado.

Bank of England.

nos moldes que conhecemos hoje -

Entre 1750 e 1850 período da Revoluçâo Industrial

crescimento econ6mico, experimentado pelo país. permitiu o

sU!"!:J i I\H~~nto de. aproximadamente. 751 bancos. todos com poder

de emissâo de moeda.

do século XVIII. esse sistema levou a Inglaterra a

um processo de inflaçio explosiva, visto nio haver qualquer

controle governamental sobre a oferta monetária.

A situaçio foi se agravando tanto que. a partir dessa época,

deu-se inicio a uma profunda reforma bancária. impedindo a

moeda pelos bancos comerciais, transformando o

"B<:-\nk b <:li'\ c C) c en t f" a '1 en c:DI" a J an d o

iniciat ivas de fus5es e incorporaç5esn

o sistema financeiro foi sendo orientado para

um I1H)d(-~10 e grandes bancos, <:l.,j u s t ,:\n d O ....s e ,

gradualmente. ora com a anuência do governo. ora com a sua

!=lI" (J i b i ç f:io"
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Atualmente, os bancos comerciais, na Inglaterra, apresentam

uma confisura~io com quatro grandes bancos (The Bis Four):

o Barcla~s, o Nat ional Westminster, o Midland, o Llo~ds e

alguns outros menores com caracterfsticas de bancos

voltados, puramente, para o mercado interno.

3.0 - BRASIL

Histórico

A história dos bancos no Brasil ~ mais recente que a da

Inglaterra. Enquanto nessa, o embriio do que hoje conhecemos

como banco comercial tomou forma no século XlIIi no Brasil.
somente em 1808, o governo portu9uis autorizou a criaçio de

uma pequena inst ituiçio de crédito chamada Banco do Troco

das Barras de Ouro. criado, por decreto-lei, em 4 de agosto

daquele ano.

A hist6ria dos bancos brasileiros cita a missâo técnica
norte-americana. chefiada por Morris I. Cook no inicio de

1942, como o acontecimento mais importante no processo de

evoluçâo do sistema financeiro do paes.

Depois de vários estudos, o grupo de trabalho emit ~u

relatórios sobre a situaçâo econ8mica e social do paes,

ressalvando em cap{tulo especial, a necEssidade da criaçio



de bancos comerciais, dest inados a ajudar no financiamento

inddstrlal e agr{cola.

Contudo, a reforma bancária

governo revolucionário de 1964, com a promulgaçâo da Lei

Essa reforma criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco

Central do Brasil, extinguindo-se a Superintendincia da

Moeda e do Crédito (SUMOC).

Promulgada a reforma bancária, o Sistema Financeiro Nacional

estrutura demonstrada no diagrama da página 15.

(2) Recentemente, as Autoridades Monetárias começaram a autorizar a transforllla~ãooos conglomerados
financeiros em '8ancos Múltiplos', com base na Resolu~âo 1524 de 21/09/88 do Banco Central do Brasil.

Assim, os conglomerados financeiros, constituídos por bancos comerciais, de investimentos. companhias
de crédito. financiamento e investimentos e de crédito imobiUár~o, poderão se transformar em única
empresa - banco múltiplo - ou. em outras palavras. as atividades. antes associadas às entidades
isoladas, passam a constituir carteiras:

.comerciali

.de investimentoi

.de crédito. financiamento e investimento e

.de crédito iaob iliar io,
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Func3es das Instituiç3es Componentes do Mercado Financeiro

A forma sin6t ica da descriçio que ora fazemos, das

principais instituiç8es fiananceiras, se explica pelos

objetivos deste trabalho.

Conselho Monet'rio Nacional

6rsio m~ximo do Sistema Financeiro e tem como

responsabilidade definir normas de política monetária e

cambial em todos os seus aspectos. Assim, cabe-lhe adaptar o

volume de moeda na economia e regular o seu valor ext~rno. (

responsavel, também, pelo equilíbrio do balan~o de

pagamentos, direcionamento dos empréstimos das instituiç3es

financeiras, regulamenta~io das at ividades de Bolsa de

Valores, Corretoras e demais componentes do sistema de

mercado de capitais.

Banco Central

o Banco Central do Brasil possui as mesmas funç8es descritas

para o Banco da Inglaterra. Adicionalmente tamb~m.

desempenha a funçâb de banco de fomento em virtude de ser o

administrador das

desenvolvimento.

carteiras de in~meros programas de
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econ8mico e Social - BNDES

Sua fun~io principal ~ o financiamento de programas e

projetos que visem a criaçio de infra-estrutura básica e

adequada ao desenvolvimento econBmico do pa{s.

Para cumprir essa fun~io, c on t a c om in~meros instrumentos

operacionais, criados na segunda metade da década de 60 e no

princ{pio dos anos 70. Dentre eles citamos:

°P j n an c i amen to P 1,0 o J E~to s I fundo d e

de ~:;e n vo 1v i 11\(;: n t o PI,ooduC:f:\oI fundo especial pa!,o:':t

financiamento de capital de giro, fundo de modernizaçio e

reorganizaçio industrial e outros.

Bancos de Desenvolvimento Econ8mico Estaduais

do BNDES motivou os governos estaduais a

j n cen t i varem a imp"lan1:ad{c) de inst jtui~3es desse tipo,

Institui~3es Auxiliares

Dentre as inst itui~3es auxil iares destacam-se:

Banco Central do Brasil para subscrever emiss3es de t{tulos



t8

ou. val or' el:; mob i I i :::\".i (:J~:; Pai" a r cven da, i n t (~I~med i ::11" :::1. c 01 oc <:\ç: ~\(:J

no mer c ad D , Dperar no mercadD aberto e

administrar fundos de investimentDs entre outras atividades.

sâo responsáveis por manter IDeal

adequado ao encontro de seus membros e à realizaç:âo. entre

eles. de transaç:3es de compra e vencia de titulos e valores

mobiliários em mercado aberto e livre.

com exclusividade. nas Bolsas de Valores.

c C)IllP I~ai", ven d E~I" , distribuir e custodiar t{tulos e valores

mobil iários por conta de terceiros, administrar carteiras de

valores, Dperar nD mercado abertD e intermediar operaç:3es de

c âmb i o.

d~~' c ré d i t o , f i 1'\:::1.1'\<: i amen t o ~::

i n ve s t i men t o e

atividades de colocaç:io ou venda de t{tulos p valores

moi) i '1 i ál" i O!:' •

Sociedades Financeiras

Dentre as sociedades financeiras destacam-se:



,. Q.1. ,

.",Xt~ Eun.f.;l.!.J.:;~ !j..f.;'•..•.•..•.•.;r.J.l.:i.f~~:';i..t....i..m~.r.l.i..(J.:'i? caracterizam-se por ser

condomínios de t {tulos ou valores mobil iirios,

part icirante, tem direito a sua cota,

Os fundos de invest imentos, ou em condominio, poderio se

converter em sociedades an6nimas de capital autorizado pelo

Banco Central do Brasil.

objetivo o financiamento ao

consumidor captando recursos no mercado via colocaçio de

letras de câmbio, Sio instituiç3es semelhantes às 'Finance

Houses" descritas anteriormente.

t: êm POI"

arrendamento de bens mdveis e imdveis, captanto recursos,

b a s i c amen t e I ou • rI'

em I ~:;SO(~~:; de

debintures, Legalmente, nio sâo caracterizadas como uma

instituiçio financeira mas, por estarem sob a supervisio e

controle do Banco Central, houvemos por bem classifici-las,

n e s t e ~:J!"llP c., a exemplo do que fiz Carlos Brandio em seu

trabalho 'Estrutura Funcional do Sistema Financeiro·.

teoricamente tim as mesmas funç8es descritas para os

da In~31at: (~1'·1'·<1. Na PI'·<:í.t i c a ,

cont {nuas perspect ivas de altas taxas de inflaçio, n~{(J t êm
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conseguido desempenha~ s~a verdadel~a funçio, e hoje, atuam,
basicamente, no segmento de mercado originalmente reservado

aos bancos come~ciais.

Companhias de Seguros

Caracterizam-se pelo recebimento de uma taxa de prêmio de

seguro, assumindo, em troca, a obrigaçio de pagar uma

determinada indenizaçio, se ocorrer a perda ou dano do que

foi segurado.

Caixas Econ8micas

Como os bancos comerciais, tamb~m, e~tio autorizadas a

receb~r dep6sltos ~ vista, além dos depósitos em caderneta

de poupança. Atuam, primordialmente, no financiamento

habitacional e em emprést lmos a pessoas f{sicBS e Jurídicas.

Com a extinçio do Banco Nacional da Habi~açio,

responsabilidade pela orientaçio e controle do Plano

Nacional da Habitaçio do pa{s passou para a Caixa EconBmica

Federal. Agora, além de se const ituir no p~incipal

instrumento de execuçio da pol(tlca habitacional do Governo

Federal ainda, em conjunto com o Banco Central,

responsJvel pela supervisio e fiscalizaçio das seguintes

institui~3es:



C)pE~I"am E~m

financiamentos imobiliários e captam recursos, basicamente,

via emissio de letras imobiliárias e depósitos de poupan~a,

sendo que as duas ~ltimas instituiç3es citadas tim campo de

atuaçâo restrito a seus associados e cooperados.

Os Bancos Comerciais no Brasil

Os bancos comerciais sio as principais inst Ituiç3es do

Sistema Financeiro do Brasil e const ituem-se sob a forma de

Sociedades An8nimas, com fulcro na Lei OP(~'I"alll

principalmente, no segmento de mercado, onde os prazos das

norma 1men te, nf:i() ul t r ap a s s am ano ('"

classificam-se em quatro grupos:

a) p~blico federal;

b) p~bl ico estadual;
c) privado nacional, formado pelos bancos constitu{des p

n o divididos ':,;(~9u i n t f2S

bancos cuja maioria do capital social pertence a pes-
soas físicas ou jur{dicas brasileiras, de forma direta
ou i nd i 1"1,7~ti:\ i

- bancc:>s cuja maic:>ria do capital sc:>clal
soas f{sicas ou jur(dicas estrangeiras,
C)I,!i nd i r e I: <:'\ E~

p e I" t E: 11c (~ ,:\ P E~',:; ,.,
d(~ fOI"Il\i:\d ir e t a

d) privado estrangeiro, 'I~o I" m<:\ d o

bancos constitu{dos e sediados no exterior.



em conjunto com as caixas

econ3micas, as ~nicas inst ~tui~5es autorizadas a aceitar
I ,. t 'Ü (,::p O!S r : o s :,:~.vista. E entre suas princ~pais opera~5es peleJemos

citar: financiamento de capital d e EI i I" D,

recursos financeiros d e I "I
(I lo""~.1::1 o ~5

emprést imos externDs, presta~io de servi~els,

transfer&ncia de recurso financeiros, cofre de aluguel,

recolhimento de tributos e outros.



CAPiTULO II - TEORIA DA CONTABILIDADE - UMA BREVE REVISlo

1.0 INTRODUCIO

Neste capitulo, apresentamos uma síntese da teoria contábil,

base essa necessária à compreensio do pr6ximo cap(tulo, onde

descreveremos os principais aspectos da contabil idade

Dado 05 limites de nosso tema nio esgotamos tudo que há

sobre a teoria da contabil idade. Dela, abordaremos seus

objetivos, postulados, princ[pios e conven~Ses. O mesmo

motivo serve de explica~io para a ausincia da descri~io das

várias metodologias de pesquisa, assim como o hist6rico do
desenvolvimento da estrutura da teoria da contabil idade.~)

No desenvolvimento dessa primeira parte do cap(tulo usamos

como bjbl~ografia o s..,

p.56-86 e 116-135), IUDiCIBUS (1981 p.16-20, 47-83), IBRACON

(1988 p.24-61) e WOLK, et aI i j. (1984 p.107-26).

-----------------------------------
(3) Ao leitor interessado, esses tópicos da teoria contábil estão exaustivamente anaiisados nos dois
primeiros capítulos dos livros: HENDRIi{SEN, Eldon S. AcçQuntjnq Iheor'i, 4.ed. Ill inois, Richard D.
Ir~in, 19B2. p.i-55. e IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. i.ed. São Paulo, Atlas, 1981.
p.15-46



Finalmente, elaboramos uma sinopse do estudo da natureza e

critérios de aval iaçâo dos at ivos,

despesas, tendo como principais refer&ncias bibl iográficas,

as seguintes obras: HENDRIKSEN (1982 p.250-97 e 417-29),

I UD ÍC I ElUS (198 j. p. 1.(-1;2····6;;~) é:;· WDL.I<, f!'t: ,11 i i. (1. 9B4 p ..::.?6;.?····B4 ) •.

2.0 ESTRUTURA CONCEITUAL DA CONTABILIDADE.

2.1 Objetivo

De acordo com o professor Sérgio de Iud{cibus, o obJet ivo da
Contabilidade é o de colocar, à disposi~âo dos usuários, um

"arquivo básico de informaç6es contábeis·

utilizado de forma flex(vel r atenda aos

necessidades dos vários tipos de usuários.

Uma vez definido o objetivo da Contabilidade, necessário se
visando atingir esse mesmo

f:t o e\n al i s,:\('· da t e or i ct da contabilidade

encontramos, como axiomas, os ·Postulados·, como teoremas.

o s "Prf n c f p t o s Contábeis Geralmente Ac:ei t os " 12 como

corolários, as ·Convenç6es" ou Restri~6es ..Na próxima seçâo,

passaremos a descreve-los detalhadamente por ser, esta parte

da estrutura conceitual da contabilidade.
importincia ao desenvolvimento do c:ap{tulo seguinte.



Adicionamente existem as pol{ticas contábeis que, de acordo

com Eldon r~. Hendriksen são: os padrSes contábeis,

opiniSes, interpretaçSes, regras regulamenta;Ses

estabelecidas pelo governo ou ent idades privadas com

autoridade para definir e estabelcer essas políticas·.

Ainda., de acordo com o mesmo autor, o processo de

~stabelecimento de pol(ticas contábeis se torna muito

dif{cil, visto envolver fatores econBmicos e sociais que

afetam o meio ambiente onde a contabilidade opera. Contudo,

é necessário o estabelecimento de pol{ticas contábeis

para garant ir uniformidade e credibil idade das informaçSes

aos olhos dos invest idores e dos usuários em geral.

o processo de fixaçio de pol {ticas contábeis é alimentado

por três fontes: teoria contábil, fatores pol {t icos/sociais

e fatores econBmicos.

Desta forma, a primeira fonte do processo de fixaçio de

pol{ticas contábeis responsabil idade do~ grupos

acadimicos e teóricos, que desenvolvem e refinam a teoria

da contabilidade através de pesquisas cient(ficas. Esses

grupos sio formados universidades, organizaçSes

privadas, organismos p~blicos e associaç~es de classe. Todos

eles sio partes important {ssimas no processo de pesquisa e

desenvolvimento da teoria d~ contabilidade.



Os padr3es de pol {t icas contábeis, elaborados por esses

interpretados p colocados em prática pelas

empresas e auditores também, de outras

duas Pon t es :

i!'d ,(;_(:>1)J;LÜi;.!~J~..f.i_ ..,.E,(;;..(;U1Ôlll..U;;,jii..~'i, , q I). (~ P C) d e m S; UH er i I" a a eI(;)<;: (i{ o d (~ n o 'J a s

políticas contábeis, que reflitam o momento econBmico. Um

açio ela "FinanciaI

Standar~s Soarei", durante os quan do novas

evidenciaçio sobre mudan~as de preços

foram definidas, como forma de eliminar os efeitos das

altas taxas de inflaçio 'experimentadas

Unidos naquela época e

E~:;tado s

referem-se a sUHest3es de auditores,

~3OV(~I" n o s I

en t idades;

associa~3es de classe. bancos e outras

interessadas no processo de estabelecimento de



2.2 POSTULADOS. PRINCiPIOS E CONVENC5ES

Con c e i t uac ão

Hendriksen define postulados como, proposi~3es básicas e

fundamentais referentes aos ambientes econ&mico, pol {t ico e

social nos quais a Contabilidade deve operar.

Os princípios .contábeis sio procedimentos gerais ut ilizados

no reconhecimento e mensura~io dos eventos contábeis. Eles,

de fato, constituem o n~cleo central da estrutura contábil e

indicam a forma como a Contabll idade irá se posicionar em

rela~io à realidade social. econ&mica e política.

As convenç3es ou restriç3es, como o pr6prio nome sugere.

cohdicionamentos de aplicaçio dos princ{pios contábeis. Na

rea l idade, c ompl ement (J~:; dos PC)~itulado~i

princípios, traçando-lhes conceitos. atribui~3es e djre~3es

Post 1.11 ados

De acordo cOm Sérgio de Iud{cibus, os postulados sio dois:

Este postulado diz que o neg6cio a que se dedica a empresa
deve ser completamente separado dos negócios particulares



dos s6cios ou proprietários da empresa.

indivíduo,

at: i v i d ad e .iust i .p j que um

relat6rio separ<:\do e individu<:\l de receitas e despesas, de

investimentos. de retornos, de met<:\s e de realizaçSes, pode

tornar-se uma entidade contábil •

• J)j':l. C ..(:f.JJ.t i..J.'.I.!J,..i..d.ii:l,r.:í.!.;':_:::: U:1.r..U ..n ..\:I_ ••••C.Q.JJ_(~.!.;':x:.JJ1.

Est<:\belece que, a menos que h<:\Jaevidinci<:\ em contrário, <:\

firma ou entidade c on t áb i '!. ,':\

Em outras palavr<:\s, ele

contabil idade, sio consideradas como empreendimentos em
andamento, at~ circunstincias esclarecedoras em contrário.

Como tais, seus ativos devem ser avaliados de acordo com

suas potencial idades de gerar benef{cios futuros para

na cont inuidade de suas operaçSes e nio pelo

valor que poderiam

que se encontram.

obter se fossem vendidos no estado em

Contudo, caso haja evidência de que a ent idade nio

continuará operando por um bom período de tempo, ou

clefinit ivamente, os princípios geralmente aceitos nio se

ap'!.icario mais e o contador deverá informar aos usuários

da informaçio contábil.



Pr f nc f p i o's

Os principais Principios Contábeis Geralmente Aceitos, de

acordo com S~rgio de Iudícibus sio tris:

Considera-se que esse princípio seja uma sequincia natural

do postulado da cont inuidade. Segundo esse princípio

c on t <ib j I, incorporados pelo seu valor de

aquisi~io ou de rabricaçio, adicionado de todos os gastos

necessários para colocá-los em condjçSes de gerar

benefícios para a entidade.

Assim, a premissa básica para exprimir o valor de um ativo

~ o pre~o acordado entre comprador e vendedor.

NOI'O ma lm~~nte, a ela

separadamente da confronta~io das despesas e, de acordo com

I II d ic: i b u S este procedimento cria uma certa

confusio pois, na verdade, nio se pode reconhecer receita

sem que a despesa lhe esteja associada, mesmo que por

A Ir e C (I:~ i t <:1, é C O n s j d (;':0.1,0 ,0:\ d a 1,0 ~~ a 1 i z ,:\ti :c\ q u a n cIC): (3.) p 1,0 o d 1.1.t o s ou

servi~os produzidos ou prestados foram transferidos para
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()1.1 ti" ,:\ (:::1'1 t i d ad (.:~i (;2 ) toda despesa, diretamente cotejada com

devem ser confrontadas dentro do

per{odo de tempo.

Alguns servj~os como aluguéis ~ empréstimos sio, por

realizáveis por um per{odo determinado de tempo.

Por essa razio é necessário reconhecer, em cada per{odo,

uma parcela da receita e/ou despesa, proporcionalmente ao

tempo ou ao evento decorrido.

A esse procedimento dá-se o nome de aproprlaçio de receitas

e despesas pela competência de exerc{cio.

Este princ{plo contábil considera como momento usual

reconhecimento das receitas e de todas as
pont(:J que produtos ou serviços sio

transferidos ao cliente.

coincide com a data da venda.

E ~:;~,;.e momen t C) ,

esse princ(pio, as demonstraçSes contábeis seria

expressas em termos de moeda nacional de poder aquisitivo

da data do ~ltimo Balanço Patrimonial.

o objet Ivo deste princ{pio é o de homogeneizar a expressio

dos ativos e passivos, de natureza tio

diferenciadas entre si, pelo denominador comum



·,.~l':"I.t.

Na realidade. esse denominador comum constitue a avaliaçio

de todos os direitos e obriga~3es em moeda c C)I" I" (;.:n t (~

Convenç3es ou Restriç3es

Ainda, de acordo com o mesmo autor, as convenç3es ou

restri~3es sio quatro:

Define-se em termos de qual idade, de verificabil idade e de

evidê~cia das transa~3es básicas da entidade que estio

normalmente resumidas e organizadas na forma de rel~t6rjos

f í n an c e 1'''05«

o enunciado deste de t erm i n a pai","

igualmente relevantes, dar-se-á preferência

PI" i me j 1"0, aos que puderem ser comprovados por documentos;

ou de forma objetiva, aos que puderem ser

comprovados por consenso de pessoas qual ificadas •

• Jl:,;). ....11::;l..t.&;;.I:.: ...í..~;\..l...i..~;!..:;;-1.~;~..(;;.

Refere-se ao grau de importância de um {tem ou de um grupo

de (tens para o usuário da informaçio. ':5 I.J. a

relevância para aval ia~io ou tomada de decisio.



Estabelece que o contador deve sempre adotar o critério
n;\p ido

1,0 e c on he c imen t o men or:

at ivos e maior valoriza~io dos passivos •

•• J2.~l..o_oGo~Jono!ão..ioo~a.tok~ono~~o..ioooiiJ..

Estabelece que a contabil idade de uma ent idade dever~ ser

mantida de forma que os usuJrios das demon s t ('O aç: ;::'es

cont~beis tenham possibilidade de deI inear a t en d ên c i <:\ da

me-sma com o menor grau de dificuldade possível.

F'OI,ot i':Ült o, qualquer mudan~a de procedimento

material deverá ser, e v i d en c i <:H;la

de notas explicativas.

i ncl u i r .1

(Disclosure) como conven~io. Contudo, o professor Sirgio
Iud{cibus prefere tratJ-la como um capítulo especial da

teoria da contabilidade.

(4) .ver ·WOLK, Harr~ I. et aii i. Accountjng Tbgor~ - A Conegptuai anO InstjtutjQoal Approacb. 1.ed.
Boston, Kent. 1984. p.116.



A evidenciaçio estaria 1 jgada aos objetivos da contabil idade

ao f.F:\I'· a n t j I'" informações diferenciadas para vários tipos de

IJ.~:;I.l<:\I'· i 'os , P (;)1'· t an to} I'·(~"'(~I'·(~····-:.~e i n -Fol'·maçõI2~:;

relev~ntes dentro e fora dos relat6rios financeiros.

3.0 ATIVO (Natureza e Avaliaçio)

Nat ur eza

Os ativos representam recursos econBmicos} ~:;e I'·V 1 (,~ (I !!; o u

direitos sob uma perspectiva de beneficios

·I~IJ.t UI'· o s ,

Segundo Hendriksen, quanto aos ativos devemos realçar que:

a) ~ preciso existir algum valor para que um ativo tenha
perspectiva de benefrcios imediatos ou. futuros. Direitos
e serviços esgotados nio podem se~ inclu{dos como ativos;

b) 05 .direitos devem ser registrados por um
ou ~ri rma ;

i n d i v í du o

c) Há que haver evidência legal
probabil idade de recebimento dClS
benef(cios originados dos dire1tCls

d <:1 E~:-:i~:;t ên c i <:1
·f ut 1.11.- (:J ~:;

ou s erv i c os e

d) os .benef{cios econBmicCls devem ser o resultado de
transações passadas.

Avaliaç:io

SegundCl o Comitê de Conceitos Contábeis e Padrões do

"American Account lng Association", a medida conceitual do
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valor de um ativo ci a soma dos preços futuros de mercado dos

fluxos de serviços a serem obt idos, descontados pela

PFobabil idade de sua ocorrincia e pelo fator Juros.

Esta é, a forma de aval iaçio que, conceitualmente, mais se

aproxi~a da natureza dos ativos contudo, ela apresenta

algumas dificuldades, de ordem prát ica, para ser ut ilizada

de forma generalizada.

Por esta razio, alternativas conceituais de maior

praticidade tem sido propostas com o objetivo de melhor

medir os at ivos. Segundo Sérgio de Iud(cibus, se

considerados os fatores de relevincia, praticabilidade e

poder predit Ivo, o conceito de custo corrente de reposiçio

corrigido é o mais completo para a avaliaçio dos ativos. ~)

Este conceito propSe que os ativos sejam avaliados em
determinada data a valores correntes de reposiçio da data.

(5) IUDÍCISUS, Sérgio de. Igoria da Cootabjlidada, i.ed. Atlas, são Paulo, 1981. p.iiB



4.0 PASSIVO (Natureza e Avaliaçio)

Natlll'"eza

Dentre as virias definiç3es dadas a ·passivo·, optamos por

a qUE-La do· Co Inm i t t (~r:.~ on T(~I~m i no 1os~:J. do •ri IcP i~j· (6) :

·Passivo ~ representado pelos saldos credores 'O,que sao , ou

adequadamente apresentados nos demonstrat ivos

financeiros de acordo com os princípios contibeis geralmente

aceitos. Desta forma a palavra ·passivo· ~ usada de maneira

que comp reen de nio somente itens que

const ituem d{vidas ou obrigaç3es, mas tamb~m saldos credores

nos quais nio esti envolvida uma relaçio de credor e

A maioria dos passivos ~ de "natureza contratual" e resulta

de eventos nos quais a obrigaçio esti, expressamente ou

implicitamente, definida por um contrato, no sentido legal

d o t,,~I"'Il\O"

Encontra-se também a "obrigaçio nio contratual·, prevista em

Le i, como: provisSes para férias, b8nus e outras.

-------------------------------------
(6) American Inst itute cr Certified Public Accountant. 'Acccunting Terminolog!;lBulletin Numberr,
(1953)
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Há as obrigaç3es ambíguas, pertencentes a uma área cinzenta

e caracterizadas por um principio ~tlco ou moral latente"

Finalmente, têm-se as "obrigaç3es cont ingentes", oriundas de
uma ou de um conjunto de situaç3es existentes que envolvem

incert~za ante as possibil idades de perda no futuro.

As obr~ga,3es cont ingentes sio, frequentemente, encontradas

em relat6rios de institui,3es financeiras com as seguintes

denomi~a,3es: fianças, cartas de cr~ditos, responsabil idades

por cust6dia de valores, compromisso por recompra e revenda

de t (t~los e outros.

Avalia~ão

Os passivos sio reconhecidos quando uma transaçio dá origem

a uma obrigaçio.

Os diferentes tipos de passivo, da forma como foram vistos

acima, apresentam tamb~m diferentes graus de obrigaç3es e,

consequentemente, apresentam maior ou menor grau de

mensuração. Por exemplo uma obrigação cont ingente tal como

uma ação Judicial contra a empresa pode ser de dif{cil

mensuração dado que o resultado do processo, ~, na maioria

das vezes, imprevis(vel.



lado, cont~atuais possuem

probabilidade de se~em pagas, po~tanto, têm alto grau de

mediçio e confiabilidade.

Passivo cont ingente frequentemente representa baixo grau de

mediçio e confiabilidade em relaçio a out~os passivos.

Tod as e~;~:;as característ icas devem ser consjde~adas na

avaliaçio dos passivos ainda que, a sua interp~etaçio, em

termos de agregado, seja extremamente difícil.

Uma obrigaçio futura se~~ medida pelo seu valo~ nominal, se

est iver a preço corrente. Caso contr~rio, dever~ ser medida

pelo seu valor presente, utilizando-se a taxa de ju~os do

mercado ou contratual.

5.0 PATRIM8NIO LiQUIDO

Natlll'"eza

Para analisar a natureza do patrimBnio liquido ~ necessirio

descrever, pelo menos resumidamente, as duas principais

teorias que a envolvem:

do

patrim8nio 1 (quido. Segundo essa teoria, o
~ o centro da atençio da contabil idade, entendida



seguinte equaçio:

Patrim8nio Liquido

tem uma v i d a

dist inta das at ividades e dos interesses pessoais dos

proprietários" A teoria da entidade ~ baseada na seguinte

(,~ql..l<:"\f.i:~~o:

Obriga~Ses + Patrim8nio Liquido

Segundo a teoria da propriedade, patrim8nio liquido se

define como sendo o j~teressE residual dos acionistas no

ativo liquido da empresa.

De acordo com a teoria da ent idade, o patrim8nio 1 {quido ci

apenas um recurso externo a mais"

deste trabalhb adotaremos a definiçio do

"Accounting Princip1es Board - APe - Statement number 4" e

·Statements of FinanciaI Account ins Concepts - SFAC-3" nos
quais o patrim8nio liquido ci o excesso do ativo da firma

SC)bl~(,'~ o p a s s i VD.



Avaliaç:ão

A literatura sobre a avaliaçio do patrim8nio l{quido J por
prop6sitos deste t rab al ho ,

f·'

suficiente saber que o patrim8nio 1{quido da empresa J

medido pelo excesso do at Ivo sobre o passivo.

6.0 DEMONSTRAC~O DOS RESULTADOS DO EXERCiCIO (Natureza e

Aval iaç:ão)

Natureza das Receitas e Despesas

As receitas e despesas const ituem os elementos b~sicos do

resultado das operaç:8es de uma empresa. H~ duas formas

b~sicas de trat~-las: pela orientaçio "Receita-Despesa" e

pela orientaçâo ·At ivo-Passivo·

No primeiro caso, observamos que receitas sio resultados das

vendas de produtos e serviços, enquanto as

resultados das compras.

----------------------------------------(7) ver HENORIKSEN, Eldon S. Accounting jbgory. 4.ed. minois, Richard li. 1r\llio, 1982. cap.i9 e 20,
p.452-503. e IUOíCIBUS, Sérgio de. Tgoria da Contabilidade. Led, S.Paulo, Atlas, 19B1. cap.10,
p.14B-62.
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A segunda o~tentaçio afi~ma que receitas sio influxos ou
aumentos de at ivos de uma empresa durante um per{odo de

tempo determinado entre a produçio e a entrega da me~cadoria

ou presta~io do serviço. No caso das despesas,

influxos ou aumentos de passivos,

Considerando a conceituaçio dada pelo IBRACON:ffi)

'Receit; corresponde a' acréscimos nos ativos ou decréscimos

nos pa~:;siVC)S;, reconhecidos e medidos em conformidade com

princ(pios de contabil idade geralmente aceitos, resultantes

dos diversos tipos de atividade e que possam alterar o

patrim8nic I{quido,"

As despesas se definem de forma exatamente oposta.

Avalia~io das Receitas e Despesas

As receitas e despesas deveria ser reconhecidas no período

em que ocorrerem, obedecendo ao regime da competincia de

exerc{cio, realizadas e cotejadas em obediincia ao princ{pio

da real izaçio e confrcntaçio e registradas, ap6s terem sido

'ganhas', respeitando a convençio do conservadorismo,

{S} Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON. Princípios Contábeis - Normas g Procgdjlill>otosrie
Audjtoria. i ed. S. Paulo, Atlas, 198B. p.122.



CAPíTULO III - BANCOS COMERCIAIS - UMA ABORDAGEM CONT'BIL

1.0 INTRODUCÃO

N(;-~~:;t e c c\i=' í t ul (J , ebjet ivamos descrever as fun~Ses dos bancos

comerciais e a natureza de suas operaçSes usando a lógica e

o raciocínio cont~bll.

deI iberadamente,

compacta com o intento de diminuir a extençio da abordagem

em benef{cio de uma maior profundidade nos tópicos que

Julgamos essenciais.

esta finalidade, procuramos tratar as

dos bancos comerciais de forma

f,:\2:enclo Ui:; o do ai" c ab ouc o c on c e i t ual d a

contabilidade apresentado no capitulo anterior.

1 i nh a d~~ raciocínio desenvolvemos

2.0 e 3.0 - Natureza dos Ativos p Passivos dos Bancos
Comerciais - apoiando-nos, P I" i n c i p aI men t (~~,

referincias bibl iográficas: pt.I'J.

p.107-79). As seçSes 4.0 e 5.0, respectivamente - Natureza

do Patrim6nio L{quido dos Bancos Comerciais e Demonstraçio

dos Resultados do Exerc{cio - foram elaboradas, na sua maior
parte, com base na seguinte bibliografia: í3IHHJN (:d~ a 1 i i •
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(1983 pt.IV. cap.5. p.136-43 e cap.20 e 21. p.177-94),

WILSON (1988 cap.2. p.7-54) e PURIFICAÇ~O (1983 cap.l1 p.76-

80).

Sabemos, entretanto, que nio esgotamos o assunto, o que nio

era nossa pretensio, mas condensamos suas linhas gerais com

suficiinci~ para embasar a comparaçio dos sistemas cont~beis

do 8rasil e da Inglaterra reunida nos dOIs pr6xlmos

capítulos.

2.0 NATUREZA DOS ATIVOS DOS BANCOS COMERCIAIS

A atividade banc~ria ,
e uma intermin~vel tentativa de

conciliar o inconcili~vel. O estudo da natureza dos ativos

dos bancos comerciais deixar~ mais claro o que estamos

querendo dizer com isso.

Todos sabemos que um dos (tens mais importantes do passivo

dos bancos comerciais é o dep6sito à vista. Os saques desses

fundos sio feitos mediante uma sinwles solicitaçio do

depositante, sem nenhum aviso préviO.

Diante dessa a primeira medida sensata qUE

qualquer banco possa tomar é assegurar sua capacidade de

fazer frente a essas sol icitaçSes, mant~ndo reservas em



ativos de alta liquidez. Afinal, o que o p~blico realmente

espera de um banco ~ alta 1 iquidez e seguran~a absoluta.

Por outro lado, os bancos comerciais sao orsanlzaçSes com

final idade lucrat iva. Como tal, seus acionistas desejam ver

seus investimentos remunerados à melhor taxa de retorno,

~ssumindo o menor risco possível.

Esta sltuaçio confl ita com o dogma: at ivos de maior liquidez

impl icam em menor remunera~io e vice-versa.

Esse conflito entre 1 iquldez e lucrat ividade ~ que define a

natureza dos at ivos dos bancos comerciais. At ivos esses que

podem ser divididos em quatro categorias básicas:

a) de 1 iquidez imediata;

b) os const itu{dos por títulos de m~dio e longo prazo;

c) empr~stimos e

d ) P (~I'-man en t e ..

2.2 Liquidez Imediata

Esses at ivos podem ser separados em quatro categorias:

b) valores em trinsito;

c) saldos em conta-corrente com o Banco Central e
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d) correspondentes no pa{s e no exterior.

(., .
•• r••i;l..I ..'<::"i;1. .... Consiste, basicamente, em -fun do s cI i ~;;pc)n i v e i s pal",:\

fazer frente a saques de depositantes e reservas em moedas

Y...i';Ü..í;H:: ..í~:..-;;L. íi:.llL Il::..Í';in..-;;í..i t..\;1. . .

processo de transferincia, de um lugar para outro, em forma

cI(~~ Ch(~qU8, ordens de pagamentos, produto de cobrança ou

{tens que estejam temporariamente pend8ntes de 1 iquidaçâo.

,
I::: c omum e

necess~rio que os bancos com8rciais mantenham c on t .".....

corr8nte, Junto ao Banco Central, para cumprir com

obrigaç3es legais. Essas obrigaç3es decorrem de operac3es em

moeda estrang8ira ou nacional 8 tamb~m de r8S8ryaS exigidas

P(:w 1. (~i •

correspondentes no usadas para facilitar a

compensaçâo de cheques e outros serviços entr8 bancos. A

conta com bancos correspondentes no exterior ~ usada para

facilitar as operaç3es em moeda estrang8ira - normalm8nte,

financiamento para exportaçâo e importaçâc.



2.3 Titulas de M~dio e Longo Prazo

Os bancos comerciais mant&m investimentos em títulos por

duas raz3es básicas como:

a) for~a de transacioná-los no mercado aberto e

Assim. quando o banco comercial adquire um t (tul0 do Tesouro

do setor privado deverá, antecipadamente,

definir o objet Ivo dessa compra. A razio desta definiçio

pr~via ~ que a contabilizaçâo do t(tul0 usado como lastro

das operaç3es de mercado aberto ~ diferente daquela do

titulo adquirido, intencionalmente, para investimento.

Operaçio de mercado aberto nio ~ privilégio dos bancos

c omer cJ <i\ i 0::; , p od en d o t amb ém ,

Distribuidoras de TítfJ.ICl~;; e

1 iteratura a respeito ~ ampla e representa um capitulo à

p a "O t e no es t u d C) do III e ''0 c <!\ d o f i na nc("~i ''0 o n (9)

(9) ver BROWN et ali i. Baoks - Ao ACCQllotjog aod Alldjtjng Guide. i.ed. Loodon, The Institute of
Chartered Accounts in Englaod dod Wales, 19B3. p.79-90.
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2. 4 Empl"(~stimos

Os empréstimos sio os principais ativos mantidos pelos

bancos comerciais. P I" i n c: íp j os

central izam-se nas seguintes afirmaçBes:

a) os ~mpréstimos sio crédito que devem ser

feitas sob critérios de absoluta segurança e integridade,

dado que os fundos utilizados nessas operaç3es provim de

financeiros de depositantes, dos quais o banco

é o t omad ()I'" (~

b ) a OP er ac i on a").

possibilitar uma adequada remuneraçio ao capital dos

acionistas e, ao mesmo tempo, representar um risco de

o equil{brio entre esses princ{pios constitui a essincia da

administraçio bancária.

Os fatores que devem ser le~ados em conta para alcançar esse

a) cadastro do tomador do emprést imo;

b) as garant ias oferecidas pelo tomador do empréstimo;

c) o propósito da operaçâoi
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d) o montante envolvido;

e) a dura~io do empr~st imo e

f) as condiçBes de liquidaçâo do empr~st imo.

Os tipos de emprést imes real izados pelos bancos comerciais

sio in~meros. Damos abaixo, uma lista resumida das diversas

modalidade, comuns aos bancos ingleses e brasileiros:

a) cr~djto rotat Ivo ( overdraft ), destinado a operaçBes

de capital de giro de curt (ssimo prazo;

b) emprést imos de médio e longo prazo ( proJect loans ),

dest inados a operaçBes de compra de m~quinas e

equipamentos de grande porte;

c) emprést imos sindical izados. ( s~ndicated loans ), feitos,

sempre, por dois ou mais bancos para financiamento de

grandes projetos;

d) emprést imos a governos federais, estaduais, municipais

mesmo, a países estrangeiros (Sovereign Loans);

e) emprést imos direcionados ( soft loans ) a ,areas ou

setores considerados, em termos de desenvolvimento

econ3mico, prjorit~rios pelo governo. Normamente os juros

dessas operaçBes sio subsidiados e
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f) empr~stlmos a pessoas físicas ( personal banking ).

2.5 Permanente

Nesse (tem contabilizam-se os ativos financeiros e t~cnicos.

Os financeiros caracterizam-se por participa~3es em

sociedades e outros investimentos em t ftulos de longo prazo.

Os t~cnicos constituem-se pelos m6veis e im6veis necessirios

ao desenvolvimento da at ividade do banco comercial.

3.0 NATUREZA DOS PASSIVOS DOS BANCOS COMERCIAIS

o passivo ~ uma parte important (sslma dos bancos comerciais.

Alguns deles chegam a definir suas estrat~gias de

cresci~ento, enfat icamente, orientadas pelas

passivas.

Na administra~âo dos passivos, normalmente, condideram-se

tris fatores:

a) capital de cobertura;

b) compat ibil iza~âo de volume, taxas de juros e prazos e

c) estabil idade dos dep6sitos ~ vista.



49

3.2 Capital de Cobertura

Representa nio apenas o capital social mas tamb~m as

reservas e lucros acumulados que formam o patrim8nio l(quido
, '

e permite "alavancar" uma certa quant idade de passivos.(~)

3.3 Compatibilizaçio de Volume, Taxas de Juros e Prazos

Os volumes, as taxas de juros e prazos das operaçSes

passivas dos bancos comerciais devem, na medida do poss(vel,

ajustar-se às condiçSes que prevalecem nas operaçSes at ivas,

objetivando manter posiçio ideal de liquidez. Caso

contrário, haverá um risco potencial que deverá ser

remunerado adequadamente.

3.4 Estabilidade dos Dep6sitos ~ Vista

Entende-se por "estabilidade dos depósitos à vista" a

parcel~ desses dep6sitos que permanece, por um per{odo de

tempo, em poder do banco. Essa estabil idade depende de:

(19) Ver nesta monografia capitulo V 'CONTROLE 00 SISTEMA BANCÁRIO - UHA ANÁLISE COMPARATIVA"



c on t 1"01 <:í.Vf~i j:; incluem a concentraçio dos

dep6sltos por setor e c on om i a, mo e d c\ , vol ume cIClS,

dep6sitCls, perfil dos depositantes e outros.

b) Fatores niCl controláveis - compreendem o n{vel da base

monetária. expansio dos meios de pagamentos, velocidade de

circulaçio da moeda, nível de inflaçio, pol(t ica mClnetária e

fiscal do governo e outros.

Teoricamente, a natureza do passivo do banco cClmercial

diretamente relacionada do

at Ivo. Uma vez definido um passivo em termos de volume, taxa

de Juros e prazo, o ativo deveria adequar-se àquelas

condlç3es e vice-versa.

isso nem sempre ~ possível, pois ~ a part ir do
Udescasamento· entre apl icaç3es e captaç5es

que se define a natureza do passivo dos bancClS comerciais.

Os passivos podem ser divididos em duas grandes categorias:

dep6sitos e obrigaç3es.
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Dep6sitos

05 dep6sitos sio parte importante na estrutura operacional

dos bancos comerciais. ~les podem ser divididos em dois

subgrupos:

a ) dep6s i tos à v ista r

b ) dep6s i tos a prazo

Dep6sitos • Vista

Esses dep6sitos podem ser sacados pelos depositantes a

qualquer tempo e sem aviso pr~vion

05 bancos comerciais, normalmente, nio costumam remunerar os

depositantes pelo saldo m~dio dos dep6sitos mant idos em

conta-corrente. Contudo, em alguns pa{ses, a concorr@ncia

entre 05 bancos ~ tio agressiva que esses saldos passaram a

ser remunerados.

A remuneraçio dos dep6sitos à vista ~, evidentemente, uma

forma de atrair as sobras de caixas das empresas r das

pessoas f(sicas para o mercado bancário. 05 dep6sitos à

vista, atualmente, já nio representam a fonte mais

importante de captaçio dos bancos comerciais. Contudo, a



lucratividade das suas operaçSes ainda depende muito da

estabil idade dos depdsitos em conta-corrente.

Anal isado sob o ponto de vista macroecon8mico, o n(vel de

estabilidade dos derdsitos à vista é, também, o instrumento

pelo qual os bancos comerciais adquirem a capacidade de

criar moeda, pois nio sio obrigados a manter, em caixa, cem

por c~nto dos depdsitos em conta-corrente.

Por outro lado, ~ através do depdsito compulsdrlo uma

parte do derdsito à vista que o 8anco Central controla

essa capacidade de os bancos criarem moeda.

Depósitos a Prazo

Apesar de os depdsitos à vista serem importante instrumento

de captaçio de recursos financeiros, atualmente, ao banco
comercial Já nio é possivel Halavancar" a total idade de seus

ativos ut iljzando apenas essa fonte de cartaçio.

Apds o término da Segunda Grande Guerra, 6 mercado

financeiro mundial tornou-se mais compet itivo, as taxas de

Juros cresceram, a concorrência das inst itulçSes de poupança
e empréstimo deu novo dinamismo aos instrumentos de captaçio

de poupanças populares. Os bancos comerciais também tiveram
que se tornar mais agressivos na oferta de cert ificados de

derdsitos a prazo, oferecendo taxas de Juros compet it ivas



para atrair recursos na quantidade necessária para fazer uso

da sua total capacidade de criar at ivos.

Por essa razio, os dep6sitos a prazo passaram a desempenhar

n orma i s

comerciais. Hoje, representam, aproximadamente, 47i:: d o s

dep6sitos totais dessas instituitSes contra 5% em i970.(1~

Os instrumentos que dio origem aos dep6s1tos a prazo sio

chamados de Cert ificados ou Recibos de Dep6sitos Bancários,

f i ''"mados p or' P 1" ev i amen t (~

determinados. Essas duas caracter{st icas sio as que os

deferenciam dos dep6sitos ~ vista.

3.5 übr i gaç:ões

As obrigaçSes contituem o segundo grande grupo do passivo

comerciais e podem ser divididas em do[s

principais subgrupos:

Obrigações em Moeda Nacional

Compreendem os empréstimos e outras obrigaçSes contratuais

contra{das pelo banco comercial em moeda corrente do pais.

<10) Informativo FESRABAN FENABAN. Assessoria de Comunicação Social da FEBRABAN. São Paulo, mar. 1988.
p.20.



54

Representadas por toda e qualquer obrigaçio ou empréstimos

tomados em moedas de outros pa{ses.

4.0 NATUREZA DO PATRIM8NID LiQUIDO DOS BANCOS COMERCIAIS

4.1 Conceituaçio

A deriniçio que estamos adotando para patrim8nio 1 {quido
como sendo o excesso do ativo da firma sobre o passivo vale,

evidentemente, para os bancos comerciais. Contudo, nio é

tarefa simples para bancos centrais definerem,

precisamente. a fronteira entre passivo e patrim8nio l{quido

dos bancos comerciais. ror esta razio tanto o Federal

Reserve, 6rgio equivalente ao Banco Central nos Estados

Unidos e o Bank of England conceituaram capital dos bancos

comerciais como sendo de dois t ipo: 'primar~ and secondar~

capital".

consiste em

prefe~incjais de prazo perpétuo, lucros retidos

indispon{veis, reservas de cont isincias, reservas de

capit~lJ reservas para perdas provenientes das operaçSes de

empréstimos, instrumentos mandatoriamente convers{veis em
açSes nominais e outros "perpetuaI debts" ( obrigaçSes sem
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vencimento determinado com as seguintes caracter{st icas:

(1) que possam absorver perdas, mantendo o banco operando

normamente, (2) que nia tenha um custo pr~-derteminado, isto

é, que nio haja circuntincias que possam levar o banco para

uma posiçio de insolvincia p (3) que o lucro proveniente

desses fundos estejam permanentemente ~ disposiçio do banco.

·Secondar~ capital" constitue-se por {tens que, embora nio

sejam ~assivos, também, nio satisfazem, perfeitamente, a uma

das duas funç3es básicas do capital dos bancos comerciais,

isto é, oferecer proteçio aos depositantes no caso de perdas

operacionais.

Exceto pelos aspectos acima mencionados, nio existe qualquer

outra diferença entre as contas de patrim3nio liquido dos

bancos comerciais e de outras empresas de outros setores da

economia.

Contudo, em alguns pa[ses os bancos centrais permitem que se

const ituarn reservas especiais para garant ir a 1 jquidez e a

sa~de financeira dos bancos comerciais. Essas reservas

podem ou nio ser objeto de evidenciaçio.
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5.0 DEMONSTRAC!O DOS RESULTADOS DO EXERCicIO

Nâo hi diferença, significat iva, entre as formas de

apresentaçâo da demonstraçâo de resultados do exercício dos

bancos comerciais e as das outras empresas.

Normalmente, a demonstraçâo de resultados é apresentada sob

forma descrit iva com as contas de receitas p despesas

operacionais, receitas despesas-nâo-operacionais,

provisSes, imposto de renda e lucro final.

Quanto aos critérios de apropriaçâo de receitas e despesas,

os bancos comerciais devem obedecer aos principios contábeis

geralmente aceitos e descritos no item 6 do capitulo III

desta monografia.
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CAPiTULO IV - BRASIL E INGLATERRA - UMA AN~LISE COMPARATIVA

1.0 INTRODUCÃO

o objetivo deste capitulo é realizar, com base nos dois

capitulos anteriores, uma análise comparat iva dos critérios

p princípios de contabil iza~io das opera~Ses bancárias

adotados no Brasil e na Inglaterra.

Para manter a uniformidade de apresenta~io já ut il izada nos

capitulos precedentes, primeiro será feita uma anál ise

comparat iva dos at ivos, cuja bitl iografia básica consultada

Ir E~':;UI1l~~···S(~'em ElI~ OlAlN~~t: a 1 i i , (i (18:3p t ..II).. C<:\p..~3,<;' ,~l0 e i í , fi ••

50-111', PLANO DE CONTAS CONT~Bll DO SISTEMA FINANCEIRO-

COSIF .. (1988 cap ..Normas Básicas - 1 ..se~Ses ..1,2,3,4,5,<;',10 e

11), COX (1984 cap.8. p ..100-4, cap ..11. p.140-8 e cap.17.

p.213-30) e FIDLER (1982 pt ..IV, cap.12. p ..269-91), depois,
e patrim3nio 1 {quido cuja essincia da

referincia bibl iográfica ut ilizada resume-se em: BROWN et

aI ii. (1983 pt.IV car.14,15 e 16. p.136-52', PLANO DE CONTAS

CClNT~El:rL.DO SISTEMA FINANCEIRO-COSIF (1988 cap ..Normas

Básicas - 1. seç3es .. 12,14 e 16', PURIFICA~AO (1983 cap.12 e
~l4" p ;8~3····94"), REE::D~!"t: a 1 i i , (1984 C,:I.p" 7 ..p n j.80····96)(.;:f"IIL.SQi\!
(j.98B c,:\p.;2. p.7···:i.8)e , fin<!l.lm(.;:nt<:-:,da d emon st rac ão dos

resultados do exerc{ciCl cuja extensa bibliografia consultada



permit iu-nos evidenciar os principais aspectos contábeis e

tributários que envolvem este {tem: BROWN (1983 cap.20,2i.

p.i77-94 e cap.24. p.211-28), SLOANE (1985 cap.2. p.20-3,

p.27 e p.32.), LATORRACA (1985 cap.2,3,4,5 e 6 p.26-143.),

ICHIHARA (1986 p.36-41.), FOREIGN TAX CREOITS FOR BANKS-An

lnternational Comparative Stud~ (1984 car.21. p.141-8.),

BANKING IN BRASIL (1982 cap.6 e 7. p.37-53.), PLANO DE

CONTAS CONT~BIl DO SISTEMA FINANCEIRO-COSIF (1988 cap.Normas

Básicas - 1. seçio Princ{pios Gerais - 1.), BANKING IN THE

UNITED. KINGDOM <1.984 cap.i;;~p.U.;~~ €.: cap.l.4 p.:i.~l!5""67n),DOING

BUSINESS IN THE UNITED KINGDOM (1984 cap.Account in;. p.44-8

e cap.Taxation. p.49-113.), CARVALHOSA & LATORRACA (1977

cap.15 seç3es IV e V. p. 96-101.', MARTINS (1985 cap.1.

cap.21. p.324-66.) e Ernest & Whinne~ (1985 cap.i. p.i-27.)

No desenvolvimento desse capítulo, adotamos como metodologia

a seguintesequincia:

Descrevemos a forma como 05 ativos, passivos e
{tens de publicaçio sio apresentados ao
i n t (":I" es~:;ad o •

ou c ro s
ti »r •

P UI:) t I C (J

b) Principios contábeis

o ·obJet Ivo deste {tem é o de investigar se a
contabil izaçâo da atividade bancária, em cada país, está
realmente norteada pelos princípios contábeis geralmente
ac (·::i l: o s •

c) Outras Diferenças e Aspectos Relevantes
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sio compostos pelos dados e informaç3es importantes na
an~l ise dos sistemas cont~beis dos dois países.

2.0 ATIVO - COMPARAC!O

2.1 Apresenta,io dos At ivos

Tanto no Brasil como na Inglaterra. 05 ativos sio

apresentados, nos relatórios financeiros, sob a forma

decrescente de 1 iquidez. Contudo, vale ressaltar que a forma

de apresentaçio inglesa torna as informaç3es mais claras e

objetivas ao leitor leigo, isto ci, sem muitos tonhecimentos

dos meandros do sistema banc~rio.Por outro lado, a forma de

arresentaçio usada pelos bancos comerciais brasileiros

fornece muitos detalhes que exigem desse leitor maior

conhecimento do funcionamento operacional de um banco

comercial (ver apindice ).

o leitor brasileiro, por exemplo, ter~ que saber a diferença
entre ·Operaç3es de Crcidito· e ·Crciditos Diversos· e o que

sio "Relaç3es Interfinanceiras· p

Interderendincias".

Dificilmente, um leitor, nio familiarizado com a at ividade

banc~ria, poderi entender por que as operaç6es de

adiantamento sobre contrato de câmbio e desconto de

duplicatas sio contabilizadas em grupos de contas
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diferentes. A primeira ~ contabil izada no grupo "Outros

Cr~ditos' e a segunda no grupo de 'OperaçSes de Cr~dito·.

A simplicidade com que os ingleses mostram o conte~do do

ativo dos bancos comerciais é importante porque fac!l ita a

<:\1'1<:\1 i~:;:edos cru .•,? nf:Í.of:~'stf:Í.(J-Fami1 i ar i zad os com a at i v i dad e

b an c ár i a. Ao mesmo tempo, nio há perda da qual idade das

informa~Ses, porque os detalhes dos (tens mais relevantes

poderio ser observados em notas explicat (vas.

2.2 Princ{pios Contibeis

Ambos os países adotam, de forma geral, o princípio do custo

histdrico como base de valor para contabil Izar os at ivos.

sio tratados pelo

princ(pio do custo corrente. Assim ocorre com o ative

permanente reaval iados c:: t f t ul o s ou

insi:ituiçSes privadas,

nos preços de mercado.

valorizaç50 ~ feita com base

No s cIC) i~; sistemas bancários sio adotados. t amb é m ,

postulados da ent idade e da continuidade, (J plrinc{pio d o

denominador comum monetário e as convençSes descritas no
ítem ;:~:.do C:i:I.P {t:ul() III dest a mon os ra f i a ,

2.3 Outras Diferen~as e Aspectos Relevantes do Ativo
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Títulds Negociados no -Mercado Aberto·

Até recentemente, os títulos governamentais de

inst ituiç3es privadas, usados como lastro de opera;3es do

·Mercado Aberto·, eram contabil izados em contas de

compensa;âo pelos bancos comerciais brasileiros. O novo

plano de contas unificado do setor financeiro (COSIF), em

vigor desde Julho de 1988, obriga a contabil izaçâo daqueles

t(tulo~ em conta adequada de ativo.

Esse mesmo .critério vem sendo util izado pelos bancos

ingleses, há vários anos. Acreditamos ser este o tratamento

contábil mais adequado para esses t rtulos. Prjmeiro, porque

torna a opera;âo mais transparente aos olhos do leitor ou

interessado nos relat6rios financeiros dos bancos

comerciais; segundo, porque facilita a anál ise de desempenho

do banco comercial, em um dado per{odo.

Outro ~specto relevante é que o critério de valorizaçâo dos

títulos que dâo lastro às operaç3es de mercado aberto é o
mesmo em ambos os países, isto é, a valorizaçâo é feita a

preço de mercado.

2.4 Ativo Pernamente

A diferença importante, entre os dois pa{ses, neste {tem, é
o sistema de correçio monetária adotado pelo Brasil, que
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corrige todo~ os {tens que compSem o ativo permanente,

atrav~s do {ndice da variaçio das ObrigaçSes do Tesouro

Nacional. Esse sistema tenta neutral Izar os efeitos da

Inflaçio sobre os at ivos t~cnicos e de invest imentos de

m~djo e de longo prazo.

Na Inglaterra, os bancos comerciais nio fazem quaisquer

ajustes nos valores de seus ativos permanentes, a nio ser

que sejam, devidamente, reaval iados por pessoa ou empresa

especializada e autorizados por lei.

3.0 PASSIVO - COMPARAC!O

3.1 Apresenta;io

Mantendo o princ{pio da consistência com os at ivos, ambos os

países apresentam os passivos em ordem decrescente de

vencim~nto.

o que foi comentado em termos de simplicidade na

apresentaçio dos ativos pelos bancos ingleses aplica-se,

inteiramente, ~ anJl ise do passivo (ver apêndice).

3.2 Princ(pios Contibeis



Os passivos tambcim sio contabilizados adotando-se, de forma

geral, o princípio do custo hist6rico como base de valor e

de forma seletiva o principio do custo corrente.

3.3 Outras Diferen~as e Aspectos Relevantes

A contabil izaçio dos passivos, em ambos os sistemas,

apresenta diferen~as significativas que mereçam destaque

neste trabalho. Porcim, um aspecto relevante é a capacidade

ingleses emitirem cert ificados de

dep6sitos em 1 ibra esterlinas e em d61ares ame~icanos.

E'm 01.1. í: Ir a s

possíveis mediante autorlzaçio expressa d o 13,,\n\::o

I n s 1<:-1. t (~Ir I'" <:1.n

Para todos os certificados de dep6sitCls, o prazo m~ximo

No 131"(:15i 1, nio ~ permitido aos bancos comerciais emitir

certificados de dep6sitos em outras moedas, que nio seja a

moeda corrente do país. A legislaçio brasileira POUCCl se tem

com prazos m~ximos contudo, os prazos mínimos,

nos ~lt imos anos, tim permanecido entre 60 e 180 dias.
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4.0 PATRIM8NIO LiQUIDO - COMPARAÇ!O

Nossa anillse revelou duas significat ivas diferenças no

estudo comparat ivo do patrimBnio liquido, sendo uma delas a

I" es e I" V a d E~ presente no patrimBnio

1 {quido dos bancos comerciais brasileiros, p a outra a

importante conceitua~io de ·prjmar~ capital" do Bank of

England que permite, sob determinadas condiçSes transformar,

P C) 1" e:·:(~~mp'10, "loans capital" em {tem de patrimBnio l{quldo"

4.2 Princ(pios Contibeis

do cuito histórico como base de valor, entretanto quando se

faz a reaval iaç~o de bens de uso próprio ou invest imentos,
util iza-se o princ{pio do custo corrente que se reflete, no

patrimBnio líquido, na forma de reserva de reaval iaçio de

bens do ativo permanente.

4.3 Outras Diferenças e Aspectos Relevantes

• Ci:iP i t'a'1 Lo an "

o patrim6nio 1 (quido ~ o (tem que apresenta rariss(mas
Mel" e c e
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destaque a possib11 idade de emissio de "Capital Notes",

inova~io importante ('1''''' '1 <!' s I' i:: '1' .~ r: f:~c')• -c.... ',;_.: ,.1 CI.'1'-C'"

dio origem ao que os

"Cap i tal t.oan " ,

figurar como componente do ratrim8nio liquido.

Para todos os efeitos legais o ·Capital Loan" diferencia-se

de um cert ificado de dep6sito pelas seguintes raz3es:

a) cl inteiramente preferencial a outros crclditosi

b) tem prazo Inicial de vencimento mínimo de cinco anos e

c) quando obedecidas as regras

England", conforme documento emit ido em 1986, pode ser

incluído na base de cálculo d o s d(~

A legislaçio brasileira nio prevê a figura do "Capital

Loan". Em nossa opiniiCl, esse instrumento

essencial para ClS bancos comerciais, vistCl nem sempre, ao

inve s t i dOI", int ere s s a r ec eb er d i v i d en do s ,

as cClndi~3es de mercado, muitas vezes, ~

favorável o recebimento de Juros preferencialmente ao de

dividendos. Nessas ocasi3es, ao invest idor, que deseja um

investimento com as caracter(st icas das

---------------------------------------Ui) Estudo detalhado sobre este assunto pode ser encontrado em WILSON, J. S. G. Mana9tns BanK Assets
anti Liabjlities. Led, tondon, Euromone~, 1988. p.25-43.



interessante a aquisiçio de ·Capital Notes· em

lugar de aç3es de um determinado banco.

do qU(~~ ocorre com o tratamento do at Ivo

permanente, a correçio monetária tamb~m ~ aplicada aos (tens

do pat 1,0 i môn i o l{quido no Brasil. Na Inglaterra,

procedimento nio ~ usado.

5.0 OEMONSTRACIO DOS RESULTADOS DO EXERCiCIO - COMPARACIO

A apresentaçio da Demonstraçio de Resultados dos bancos

comerciais ingleses ~ muito mais simples e, portanto mais

fácil de ser interpretada que aquela adotada pelo Brasil

(V~:::l'O ;:~OP~~ond j c:e) n

A simpl icidade de apresentaçio da Inglaterra nio compromente
o con t eud o , em v ir t ud e df!~ <'-I.~:; jnol~()I'Omaç::::'e~:;i mp ort an t es ~:;~:::I\lPI~~:::

merecerem maior detalhamento em notas expl icat ivas,

integrante dos demonstrat iv05 financeiros.
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5.2 Princ(pios Contibeis

Ambos os pa{ses adotam o princípio da realizaçio da receita

e da confrontaçio das despesas.

Semelhantemente, reconhecem as conveç6es da objet ividade,

materialidade, conservadorismo e consistincia.

Em resumo, fica expl icitado o reconhecimento pelos bancos

centrais dos dois pa{ses, a necessidade de adoçio, em sua

plenitude, dos princ(pios e convenç6es contábeis geralmente

aceitos.

5.3 Outras Diferencas e Aspectbs Relevantes

Critirio de Apropriaçio

Diferença importante relat iva ao critério de apropriaçio de

receitas e despesas é, no Brasil, devido ao alto nível de

inflaçâo da sua economia, ter-se dec~dido adotar o cálculo,

tanto das receitas quanto das despesas oriundas das

operaç6es de emprést imos e capta~6es de recursos financeiros

pelo método exponencial, enquanto, na Inglaterra, adota-se o

cálculo pelo método 1 inear.

é importante notar que nio há abandono do princípio contábil
da real izaçâo e confrontaçâo mas, apenas, e tio somente, uma
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f6rmula diferente de c~lculo das receitas e despesas das

operaç3es de ap} icaçio e captaçio de recursos financeiros.

Corre,io Monetiria versus ·Current Cost Accounting"

foi i nst Lt u í do h,:í. anos o sistema de correçio

mentiria como forma de el iminar os efeitos da inflaçio dos

demonstrativos financeiros.

caracteriza-se pela ap] icaçio do

varia~io da Obrigaçio do Tesouro Nacional sobre os valores

do at ivo permanente e patrim8nio líquido.

o valo!" liquido da conta de Correçio Monet~ria de Balanço

deve ser acrescido (quando credor) ou diminuído (se devedor)

do lucro tributável da organizaçio.

Recentemente, a Comissio de Valores Mobil iários decidiu que

todas as empresas constituídas sob a forma de sociedade

an8nima de capital aberto deveriam adotar o sistema de

correçio monetária "integral" de balanço, que nada mais é

que o ajuste individual de cada conta dos demonstrat ivos

financ~iros. Evidentemente, esse sistema é muito melhor que

pois;, man t ém, em moeda forte (OTN),

valores contábeis da organizaçio"

Na In 9 '1a t er ra , para todos os efeitos

rermit ido qualquer ajuste nos demonstrativos de resultados



que considere os efeitos da inflaçio, a menos que seja

expressamente autorizado pelo "Inland Revenue"

equivalente ~ Secretaria da Receita Federal no Brasil ).

Contudo, o "The Inst 1tute of Chartered Accountants·, 6rgâo

responsável pelo disciplinamento contábil na Inglaterra e

Pais de Gales, atrav~s do SSAP-16 ( Statements of Standard

Account ins Practice ) recomenda que as empresas adotem o

os efeitos da inflaçio.

o ·Current Cost Accounting", conforme preconizado pelo SSAP-

16, procura neutralizar os efeitos da j n fI aii:ão

capital de giro da empresa, definido-o como a diferença

entre o patrim3nio 1 {quido e o at ivo permanente,

corrige todos os seus (tens como faz o sistema brasileiro.

Iml'ost o de Renda

Os princípios da legalidade, da anual idade, da isonomia ou

finalmente, da imunidade são respeitados em

(12) Estudo detalhado sobre 'Current Cost Accounting' pode ser encontrado em BAXTER, W. T. Inflatjoo
AccQUotjng. 1.ed.Oxford, Philip AlIa0, 1984. p.174-5 e 'Statement 01 Staodard Accounting Pratice
fô'. IhE InstjtutE of CbartEreQ Accollnhots in Englaod aod Wales. London, 1976.
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tanto no Brasil quanto na Inglaterra,

denomina-se exerc{cio financeiro· o ano em que o imposto?

declarado e pago, e o • P (.2' I" { od o....I:l a '::;~~•

lucro/renda é apurado para servir de base para o cálculo do

imposto sobre a renda~

Um aspecto relevante na área fiscal é o conceito de

dedutibil idade - muitas das despesas plaus{veis de deduçio

do lucro tributável no Brasil, sio vetadas na Inglaterra.

o s P (" i n c i p a i ~:; itens de despesas responsáveis pela diferença

entre os conceitos de lucro real em ambos os pa{ses sio:

Pai" <:\ "Inland Revenue·,

dedut (veis do lucro tributável.

b) E..í'~J.'~Jt~~._..~jJ;;_."..;L.n..Y..!;;;:~;~.ij..lll~.n"tJ.;;'.:;ii.

ProvisSes antecipando futuras perdas de invest imentos nio

sio dedut (veis do lucro tributável na Inglaterra, me-smo

que seja poss(vel aval iar essas perdas com informaçSes

provenientes do pr6prio mercado.

uma dissociaçio muito clara entre



aspectos societirios e fiscais

deprecia~io dos bens usados para o desenvolvimento da

at ividade normal da organiza~io. Assim, a deprecia~io do

ponto de vista contibil nio ~ computada

c;:í.lclJ.10do lucro real e, a princ(plo, pode-se adotar

qualquer m~todo de deprecia~âo

Do ponto de vista fiscal, existe a figura ·C:::.J.P i tal

A 11 OW<:'\I'1 c e s " para todos os bens,

percentuais de despesas permlt idos para dedu~io do lucro

o ·Inland Revenue" emitiu norma,

q(J.(~ regula a deduçio dessas despesas. O

~ evitar que despesas sejam usadas para

corromper ou obter vantagens consideradas

Como exemplo, podemos citar: uma despesa de almoço com um

cl lente da or9anizaçio nio pode ser deduzida do lucro
tributivel, por~m, essa mesma despesa como almo~o entre

de uma mesma organiza~io seri passível de

e ) e.r:..ç;).::l.J.:;ã.!i~.:;a e.M.:.;~l..E..é.r.: L.\il-.';;i.

nio I" (~~c: o n he c: (~~ c: CHllO

dedutível do lucro tributivel.
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Todas as despesas acima mencionadas, por sua vez, sio

consideradas totalmente dedut {veis do lucro tributável pela

leglsla~iQ fiscal brasileira.

Quanto ~ receita, o ítem mais importante é o dos resultados

real izados no exterior que, no 8rasil, estio isentos de

tributaçâo. Na Inglaterra, essas receitas sio tributadas,

porém permite-se a compensaçio do imposto de renda pago no

exterior, até o limite da aI {quota em vigor na Inglaterra.
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CAPiTULO V - CONTROLE DO SISTEMA BANC&RIO - UMA AN&lISE
COMPARATIVA

1.0 INTRODUÇÃO

Comentamos, no primeiro cap{tulo, desta monografia que o
Banco Central do Brasil e o "Bank of England· caracterizam-

se como o banco dos bancos. Uma das raz3es, de serem

caracterizados desta forma, decorre das suas

responsabil idades em garantir, ao sistema bancário,

segurança e estabil idade.

Para assegurar esta garantia, imp3em limitaç3es que permitem

aos bancos comerciais manterem um desenvolvimento s61ido e

equilibrado de suas atividades.

Neste capítulo, desenvolvido com base, principalmente, nos

trabalhos de WILSON (1988 cap.1 r.7-54.), MANUAL DE NORMAS

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (t (tulo 4 cap{tulo 8) e COOPER
(1984 cap.4 p.204-16', serio descritas e comparadas, as

duas principais formas de controle do sistema bancário

usadas pelos dois bancos centrais.

2.0 Adequabilldade do Capital ou ·Capitil Ad€quac~·

Os bancos centrais do Brasil e da Inglaterra adotam, como
forma de controle dos seus respect ivos sistemas bancários,
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equaç3es que condicionam o crescimento do ativo e/ou passivo

ao crescimento do patrimBnio liquido.

No Brasil, o Banco Central limita o endividamento total dos

bancos comerciais ao montante de 15 vezes o valor do

patrimBnic 1 {quido.

Na Inglaterra, o patrimBnio liquido m{nimo exigido dos

bancos comerciais é proporcional ao valor do ativo total

ponderado pelo· risco envolvido. Atualmente a proporçio é de

9%, isto é, o valor do patrimBnio liquido mínimo requerido

para um banco comercial desenvolver suas at ividades na

Inglaterra é 9% do valor total do ativo ponderado pelo fator

de risco individual de cada um de seus componentes.

Esta postura dos dois bancos centrais parte do pressuposto

básico de que o banco comercial precisa de capital por

duas ~razoes principais: (i ) para implantar uma

infraestrutura básica afim de dar suporte ~s suas operaç3es
e (2) para fazer frente a poss{veis perdas, face ao risco

inerente a que se exp3e no desenvolvimento de seus

neg6cios.

Sendo assim, qual seria o patrimBnlo l{quido mínimo

requerido para que um banco comercial se mantivesse em

atividade, oferecendo adequada segurança aos seus

depositantes e invest idores?
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A busca de resposta a essa jndaga~io levou-nos à anál ise de

tris fatores:

a) risco;

b) valoriza~io dos at ivos e

c) qualidade do corpo administrativo.

2.1 Risco

Capital e risco sio inseparáveis, pois risco ~ a parte

essencial na definiçio da adequabil idade· do Capital ou

·capital adequac~' do banco comercial. Um exemplo simples

pode esclarecer,

essa afirma~io.

perfeitamente, o que queremos dizer com

Suponha um banco internacional que possua apenas dois

emprdst imos como ativos. O primeiro, no valor de US$ 100

m~lh3es foi emprestado a um paes cuja economia ~ sistema

pol{tico estio completamente estabilizados. O segundo,

tamb~m no valor de us$ 100 milh3es, todavia emprestado a

pais que apresenta enormes dificuldades ecenBmicas e

pol rt icas, e, portanto, cem menores possibil idades de honrá-

lo.

Embora esses dois empr~st imos estejam registrados no at Ivo

do banco internacional por US$ 200 milh3es, o empr~st imo
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~oncedido ao segundo país, devido aos riscos envolvidos,

a preço de mercado,

registrado. Para esse tipo de at jvo, o banco deve ter um

capital maior para fazer frente ao prejuízo impl{cito na

do I" i sco é mu i to complexa p as maiores

dificuldades de verificaçio estio no estabelecimento dos

M(;:sl1lo a s s i m, podem-se classificar os ~iscos nos bancos

comerciais em três categorias:

seu valor contábil na data de seu vencimento;

de um ativo se deprecia em relaçio a seu preço de

C:) f:j ~~J:..í.L._ J;I..f.,: _ y. ..<~J.l..í.I':'à.. f..<;ll::Ji; ..r.'\.<;I.:.;'\ I" i ':õ>C C) d ~~

materializar devido à necessidade de vender um at ivo

antes da sua maturaçio.

(13) Ver esta monografia capitulo Il , seç:ão 3.0, item 'Avallaç:ão do Ativo'.
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2.2 Valorlza,io dos Ativos

o aspecto de valoriza~âo do at ivo est~ relacionado a seu

critcirio de contabiliza~io pele custo hist6rico ou

pelo custo corrente. A diferença entre os dois critcirios

pode significar excesso ou falta de capital.

2.3 Qualidad~ do Corpo Administrativo

Nio se pode negar que a experiincia e forma~âo dos

administradores sio fatores decisivos pelo sucesso p

lucratividade da organiza~io, bem como pela diminuiçio das

suas possibil idades de perdas.

Dados os tris fatores descritos, tanto o Banco da Inglaterra

quanto o Banco Central do Brasil, estabeleceram, conforme

mencionado, def!niç8es de como fixar o patrimBnio l{quido

m{nimo necessário para os bancos comerciais gerirem seus

neg6cios.

Contudo, na definiçâo do Banco Central do Brasil, o risco e

a qual idade do corpo administrativo nie sâo considerados
para efeito de cálculo do n{ve1 de patrimBnio 1 {quido

requerido. Quanto à valoriza~io do ativo, prevalece o ~usto

hist6rico como base de valor.
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o Banco da Inglaterra estabeleceu critério mais r{g~do pelo

qual os riscos sio ident ificados e medidos usando-se método

de ponderaçio por categoria de ativo.

o custo hist6rico ~ aceito como principio contábil de

valorizaçio dos at ivos e, formalmente, a qual idade do corpo

administrat Ivo nio afeta o cálculo do patrimBnio líquido

requerldb aos bancos comerciais na Inglaterra.

3.0 Controle da Liquidez

3.1 Compatibilidade entre Ativos e Passivos

A garant ia de segurança e confiabil Idade, no sistema

bancário, nio se consegue, apenas, pela adequaçio do

patrimBnio liquido ao valor total do ativo ou endividamento.

Uma r6rmula complementar é a da análise dos volumes e

vencimentos dos at ivos e passivos de cada inst ituiçâo. Esse

procedimento identifica possíveis "mismatching" ou nio-

compat ibilizaçio entre arlicaçSes e captaçSes que, possam

levar o banco comercial a uma futura posiçâo financeira

desfavorável"
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3.2 Compara~io

o ·Bank of England" exige que formul~rios de ·Maturit~

Anal~sis of Liabilities and Assets· em moeda nacional e

estrangeira sejam enviados, periodicamente, a seus técnicos

respons~veis pelo controle da at ividade banc~ria.

Esse controle peri6dico, nio é observado no Brasil. Com

efeito, o Banco Central do Brasil adota procedimento ~P

controle apenas quando das opera~Ses em moeda estrangeira,

enquanto que àquelas transa~3es em moeda nacional nio é

solicitado. aos bancos comerciais brasileiros, nenhum

relat6rio de anJl ise da situaçio de 1 iquidez.



CAPiTULO VI - CONClUs5ES E SUGEST5ES

ia0 Revisão dos Objet ivos Básicos

Buscando a consecu~ão de nossos objetivos enveredamos por

cinco principais áreas de análise e compara~ão entre os

sistemas contábeis e de controle dos bancos comerciais na

Inglaterra e no Brasil. \'" ,
::,S ':5e\ ,:,> l:\ I" e a s que nos propusemos na

introdução foram: at: i v í d ade b ,UI C :::Í.I" i <!l, ,

f i n an c e i I"OS, PI~incípio~;

contábeis geralmente aceitos, controle do sitema bancário e

apuração do lucro real.

Recapitulando os t6plcos importantes da parte demonstrat iva

desta monografia, lebramos que nossos grandes objetivos

foram dois: primeiro, contribuir para um melhor entendimento

da atividade bancária através da sua contabilidade e,

segundo, permitir a observação das principais diferenças

brasileiros e ingleses.

Não fiz parte do escopo deste trabalho a identificação de
fontes de erros na mensuração de ativos e passivos dos

bancos comerciais ingleses e brasileiros provenientes de



podem afetar as

2.0 Conclusões

Considerados esses fatores, concluímos pela exequibil idade

da comparaçio entre os relat6rios financeiros dos bancos

comerciais brasileiros e ingleses desde que se proceda a

alguns pequenos ajustes e reclassificaç3es contábeis.

(14) Um exemplo dessas fontes de erros pode ser encontrado no livro de MACKNrGT, Reed Harrison.
tleasurement Error and Bank'sReported Earnin9s. 1.ed. Michigan, UMI Research, 1983.

Este estudo identificou que há evidência estatística de que nos relatôrios financeiros dos principais
bancos dos Estados Unidos, EIll um per iodo de tempo definido, foram encontrados erros de mensuração de
ganhos ou perôas sobre ítens monetários gerados peias mudanças no poôer de compra. E também erros por
não real iza~ão de ganhos 011 perdas ealcarteiras de invest isentos devido a mudanças no valor de mercado
dos títulos.
Com base neste estudo poder-se-ia sugerir que os bancos comerciais no Brasil, por estarea inseridos em
UMa economia altamente intlacionária e com um mercado financeiro mais VOlátil do que o inglês,
estariam sujeitos a erros da mesma espécie. Isso, entretanto, não é verdade porque os ganhos e perdas
proven lentes de ítens monetár ias gerados pelas 1ll11danç:asno poder de compra são capturados pelo sisteaa
de corre~ão monetária, quanto a não realização de ganhos ou perdas em carteira de investimentos o
Banco Central do Brasil tem atuado em favor de justa valorização das carteiras de investimentos nos
bancos comerciais brasileiros. Contudo, nosso trabalho restringiu-se à análise e comparatâo dos dois
sistemas contábeis com base no que é normati'vo, isto É, com base nas instru~ões e regras contábeis
definidas pelos respectivos bancos centrais de cada pais ou, por entidades aceitas como
disciplinadoras da atividade contábil.



Nossa conclusio está embasada nas seguintes proposiç3es,

obeservadas no decorrer da pesquisa:

a) as normas contábeis, que regem os dois sistemas,

ac ol h em os mesmos postulados F princípios contábeis

:::1. c (;.:i t: C)~;i

b ) IH\ ativos r passivos & adotado o

PI,oincípio de CI.J.~;t() h i s{: '::'1'0 ico

corrente para os mesmos ítens nos dois países e

c) o crit&rio de contabil izaçio das despesas e receitas

obedece ao da apropriaçio por competência do exercício.

O fato de, na Inglaterra, se adotar o m&todo 1 inear para

exponencial ajuda a e1 iminar maiores distorç3es. Convém

lembrar que o método linear de arropriaçio nio é adequado

a países com altos índices de inflaçio.

Contudo, alguns cuidados importantes devem ser levados em

consideraçio quando da comparaçio de relat6rios financeiros

de bancos comerciais dos dois países:
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Ativo

o sistema de corre~~o monetJria brasileiro, ao corrigir os

at ivos permanentes pelo índice de variaç~o das Obrigaç3es do

Tesouro Nacional,

cambial, provoca diferença na valorizaçio de um at ivo

t~cnico ou financeiro em um banco comercial brasileiro, j1

que esses mesmos ativos permanecem registrados em moeda

forte nos 1 ivros contJbeis dos bancos comerciais ingleses.

Patrim8nio Líquido

o mesmo racloc(nio usado no caso do at Ivo permanente apl ica-

se ao patrim8nio l(quido.

Demonstra~io dos Resultados do Exerc(cio

A grande di$torçio, no desmonstrat ivo de resultado, é a

correçio monetJria de balanço, que elimina os efeitos da

apenas, do resultado final. Desde que a Comissio
de Valores MobiliJrios vem "exigindo que se elaborem os

demonstrat ivos financeiros, adotando-se o método de correçio
monetJria • integral" de balanço, essa distorçio também tende

a desaparecer em um futuro muito pr6ximo"

Apresenta~io dos Relat6rios Financeiros
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Na anilise comparativa dos dois sistemas, o fato mais

marcante reside no formato empregado pelo Banco Central do

Brasil que difere do modelo inglês usado na apresenta~io dos

relatórios financeiros.

Isto significa que as condi~3es de compara~io do desempenho

entre os bancos comerciais dos dois ,P8lses, por

invest idores, depositantes e outros interessados, poderio

ser significativamente prejudicadas despeito dos

procedimentos, normas p princípios contibeis serem

semel~antes, nos dois sistemas bancirios.

3.0 Sugest3es

A anil ise empreendida por nós, forneceu-nos base para darmos

algumas suge~t3es que poderio servir para aprimorar o

sistema contábil bancário no Brasil.

Antes, por~m, conv~m ressaltar que, malgrado as aparências,

o sistema em vigor no Brasil ~ comparivel aos melhores do

mundo ocidental.

Os avan~os se deram, especialmente, a partir da reforma

banciria de 1964, pela promulgaçio da Lei 6.404 (Lei das

Sociedades per Aç3es) de 15/12/1976, culminando com a
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consolidaçio do Plano de Contas Contábil do Sistema

Financeiro - COSIF implantado em julho dE 1988.

Portanto, as susest6es aqui propostas devem ser entendidas

apenas ~ tio somente como uma pequena contribuiçio à

lapidaçio do sistema contábil dos bancos comerciais

bra~ileiros.

sio estas as principais susest3es que fazemos visando

contribuir para

brasileiro:

o aperfeiçoamento do sistema contábil

3.1 Organiza,io do Siste~a Bancário

Os dados dispon{veis referentes à organizaçio do sistema

bancário tornam evidentes a existência paralela de vantagens

e desvantagens em ambos os sis~emas.

o modelo concentrador adotado pelos ingleses tem gerado

excelentes resultados, levando-se em conta que as grandes e

poderosas instituiç3es bancárias deram, ao sistema, ampla

credibil idade, seguran~a e confiabil idade.

Contudo, deve-se considerar que as condiç3es econBmicas e
geográficas daquele país sio bem diferentes das encontradas

no Brasil. Até agora, nio se pode negar que o sistema



b~asileiro tem gerado resultados posit ivos e amplamente

Com a possibil idade aberta pela legisla~âo brasileira de se

criarem bancos m~ltiplos, entendemos que haverJ benef{cios

significat ivos na redu~âo dos custos administrativos das

opera~3es dos bancos comerciais. Esse fato, sem dl.Í.vid::.ol"

ajudará a tornar o sistema ainda mais eficiente.

Concluindo, ~ preciso deixar claro que, com 05 dados de que

dispomos, nio se pode inferir ser o sistema ing·l~s melhor

que o brasileiro e, portanto, prot6tipo a ser adotado pelo

Entretanto, salientamos a necessidade de o atual sistema

ser apriomorado. Isso, na verdade vem ocorrendo de forma

gradual graças à postura bastante profissional e competente

do Banco Central do Brasil.{~)

3.2 Apresentaçio dos Relat6rios Financeiros

Os pa(ses membros do Mercado Comum Europeu tim discutido os

('O e qui ~;;i t os

(15) Os Bancos Múltiplos e o seguro de Cl"êditos criados pela Resolll~ão 1524 dI?21/09/88 do Banco
Central do Brasil são duas evidências.



Di~ective·, desenhada pa~a harmoniza~ a ap~esentaçio p

conte~do dos relat6rio finance~ros de pubI icaçâo. Embora nio

se tenha uma definiçio final, no que concerne à apresentaçio
dos relat6r~os dos bancos comerciais, há uma preocupaçio e

sent ido de torná-los comparáveis ent~e as

instituiç3es bancárias dos países membros da Comunidade

Econ8mica EJropéia.

No inicio do m&s de novembro de 1988, • Ln t ern a t i on al

Account lns Standard Commission·, reunida em Copenhague,

aprovou uma série de modificaç3es que, uma vez aceitas por

os países, pe~mitirá melhor compa~açio dos balanços

pat~imonials e demonstraç3es dos resultados do exercício das

empresas e inst ituiç3es financeiras no mundo.(lM

Esse caminho também deveria se~ pe~co~rido pelos bancos

comerciais brasileiros, uma vez que a falta de unificaçio

nos p~ocessos de divulgaçio das informaç5es contábeis, tem

impossibil 1tado a comPBraçâo de desempenho entre bancos dos

diversos pa(ses.

{::.pa dron i ze"\G:io n o s d 0.' cf i vul~~,:\ç:io

informaç5es além de facilitar a comraraçio dos relat6rios

bancos, mu i t (J auxil ia~á os bancos

(16) -Ver artigo 'Regras Para Padronizar Informa.ões Financeiras'. Gazgta Mercantil. São Paulo, 23
novo 1988.
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comerciais com registro em Bolsas de Valores em mais de um

paes, gerando menores despesas administrat lvas na preparaçio

de relat6rios financeiros diferenciados para cada mercado.

3.3 Fixa,io dos Princípios e Normas Contibeis

No Brasil, a exemplo do que acontece na Inglaterra, deveria

haver um organismo independente que visasse definir os

princípios, normas e pol it icas contábeis, ·que devem ser

.aceitos e respeitados por todos, inclusive pelo Banco

Central, Receita Federal e Comissâo de Valores Mobil iários.

3.4 Certificados de Dep6sitos em Moeda Estrangeira

A emissâo de cert ificados de dep6sitos em moeda estrangeira,

facultada aos bancos comercais ingleses, poderia ser,

também, permitida pela legislaçâo brasileira, pois

viabil izaria mais uma opçâo de "hedge" para as empresas,

daria maior poder de captaçâo aos bancos comerciais e

diminuiria as at ividades do mercado paralelo do d61ar.
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3.5 -Loan Capital·

o "loan capital" constitui-se um eficiente instrumento de

introduzido nocaptaçio de recursos financeiros que, se

mercado brasileiro permit ira aos bancos comercais maiores

alternat Ivas de capital izaçio"

3.6 Adequabilidade do Capital ou ·Capital Adequac~·

o sistema atual define que o total do endividamento do banco

comercial nio deve ultrapassar o valor de quinze vezes o seu

patrimBnio liquido.

Contudo, o Banco Central do Brasil deveria enfatizar a

aval iaçio da aclequabilidade do Capital tendo como ponto de

referincia os at ivos ponderados pelos seus respect ivos

fatores de risco, diminuindo a infase da anál ise pelo

passivo.

3.7 Lucro Tributável

Sugerimos que as deduçSes permitidas do lucro tributável dos

bancos comerciais sejam reestudadas, especialmente no que se

refere às provisSes para devedores duvidosos, usando-se o

conceito de provisio especifica, provisSes para perda em

invest imentos e despesas de representaçio. Em paralelo,

impor al(quotade imposto de renda que permita justa
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remuneraçio do capital do acionista e adequada geraçio de

lucros. para novos invest imentos. afim de manter um sistema

moderno. s61ido e estivel.

3.8 Controle da Liquidez

Estamos certos de que controles mais rígidos da 1 iquidez. se
implantados e acompanhados pelos técnicos do Banco Central

do 1:51""''::; il . como j,:í. OCOI"I"€~ na In~;Jlatel~I'·"\.(17)só POdE~I" i a

resultar em grandes benef(cios para o sistema bancirio como

um t: o d o ,

4.0 Consideraç3es Finais

Como pudemos observar. sâo grandes ClS PClntas em comum na

tessitura da comraraçio entre ClS dClis sistemas. o que mais

das apresentaç5es dos relatórios

financeirCls de publicaçio e, embora o modelCl inglis tenha

subs(diCls a dar visando a melhClria dCl brasileirCl.

anilise revelClu que a pClstura do Conselho MonetJrio Nacional

e do BancCl Central do Brasil tim sido competente no que

concerne à regulamentaçio e discipl inamento contábil e de

controle dCl sistema bancário ciClpars •.

{17l Ver cap ítulo V, seç:ão 3.0 'Controle da Liq1lidez' desta monografia.
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Ao concluirmos este trabalho, podemos dizer que foram

anal isados, com a profundidade requerida, os tópicos

fundamentais e pertinentes ao tema proposto. Contudo fica a

certeza de que o assunto nio está esgotado e nio era nossa

prente~io exaurir um assunto tio amplo como este porém.

entedemos ter contriburdo com algumas propostas de

ap~rfei~oamento da atividade bancária no Brasil p para a

abertura de perspect ivas para novos estudos na area.



API~NDICE

APRESENTAC!O DOS ATIVOS, PASSIVOS E DEMONSTRAC~O DOS
RESULTADOS DO EXERCiCIO NO BRASIL E INGLATERRA.

o prop6sito deste apêndice ~ mostrar a diferença entre a

apresentaçio dos at ivos, passivos e demonstraçio dos

resultados dos bancos comerciais no Brasil e na Inglaterra.

Detalhes sobre este assunto poderio ser encontrados no
,1PE~nd i c e B do I 1"11"'0 de Brown , C .. :I:.. (,·~t 2-.1 i i. Elank~:;....An

Account ing and Auditing Guide .. Exemplo da publicaçio do

balanço patromonial de banco comercial inglês encontra-se no

1 ivro de Coxo David. Elements of Bank lng.

de apresentaçio de) b a l anc o

demonstraçio dos resultados do exerc(cio no Brasil pode ser

encontrado no Plano de Contas Contibil do Sistema Financeiro

- ·COS:l:Fo do Banco Central do Brasil. Contudo, i n cl u i mos;

neste apêndice c6pia dos relat6rios de publicaçâo do LLo~ds

Bank Plc. no formato de publicaçio na Inglaterra p no

Brasil, para melhor evidenciar as diferenças dos relat6rios

adotados pelos bancos centrais do~ dois pa(ses.
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importante notar, por exemplo, que ao analisar o

demonstrat ivo de resultado do banco inglês chega-se

diretamente, aos resultados operacionais provenientes das

operaç6es at ivas (net interest income), de serviços e

comiss6es (other operating income) e em seguida ao lucro

apds as despesas aclministrat ivas (operat lng proflt)

enquanto, no formato brasileiro, esta anilise nio se

processa diretamente. Ao p~bl ico interessado e, em especial,

ao leigo. a apresentaçio sob este formato é por demais

vaI iosa para um entedimento adequado do desempenho dos

bancos comerciats.
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