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SINOPSE 

A perspectiva deste trabalho é o delineamento de al

guns aspectos do perfil administrativo-financeiro da indús

tria bancária brasileira. 

Inicialmente são estruturados cinco referenciais 

analíticos: os preços de transferência para fundos bancá

rios, a administração de a ti vos e passivos, a análise de 

rentabilidade por cliente, a questão produto e a cultura or

ganizacional, sendo, a última, integradora dos demais ele

mentos analíticos. 

A partir desta base teórica é examinada uma amostra 

de vinte bancos, diferenciados quanto a classes em porte e 

propriedade de capital, delineando-se o perfil administra

tivo-financeiro na evolução do referencial negocial e do re

ferencial administrativo. 
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ABSTRACT 

The perspective of this study is to outline some 

features of the brazilian banking industry in what concerns 

its managerial and financiai profiles. 

4 

Initiaiiy, five theoretical aspects are estabiished 

for further analysis: internai transfer pricing of bank 

funds, asset-liability management, customer profitabiiity 

analysis, product anaiysis and organi?ationai culture, the 

latter serving as an integrating eiement for the other 

aspects. 

Founded on this theoretical basis, a sample of 

twenty banks is examined, according to size and equity 

ownership, deiineating the financiai and manageriai profiies 

reflected on the evoiution of its business and managerial 

points of reference. 
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Introdução 

A administração de ativos e passivos evoluiu l 
substancialmente a partir dos anos setenta, alterando o seu ] 

foco de atuação tradicional, desde a administração a partir 

da estrutura de ativos, para o liability management. 

Compton(l) afirma que a administração tradicional fundava-se 

na possibilidade quase ilimitada de obtenção de liquidez a 

partir da conversão de ativos e das estruturas relativamente 

baratas de captação via depósitos à vista. 

A mudança do perfil de demanda, a perspectiva da de-

sintermediação financeira e, de maneira mais decisiva, a in-

ternacionalização do mercado de capitais, determinaram modi-

ficações nas estruturas de funding das instituições fi-

nanceiras americanas. Os passivos remunerados e empréstimos 

interbancários passam, então, a ocupar um espaço cada vez 

maior, em paralelo a uma diminuição do capital próprio. 

A evolução tecnológico-financeira espelha-se, ali-

menta e é alimentada, na evolução integrada da tecnologia 

computacional com a ciência bancária. A flexibilidade e agi-

lidade adquiridas na manipulação dos capitais, traduzidas na 

rápida transformação do dinheiro-eletrônico em dinheiro-in-

formação, determinam total modificação da textura competi-

tiva. 

Estes processos são paulatinamente incorporados pelo 

sistema financeiro brasileiro encontrando, entretanto, cená-

rios e desdobramentos históricos completamente distintos. 

1 Eric N. Compton, The New World of Commercial Banking, p.37. 

-------------------------------------------
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Nos anos setenta, a perspectiva de planejamento econômico 

então dominante orienta o sistema para urna maior con

centração ( 2) , alicerçados na idéia de que a concentração 

financeira consistia em um must da acumulação de capital a 

longo prazo, particularmente o capital industrial. Os anos 

setenta " ... foram gastos na digestão de pequenos bancos pe

los grandes"( 3 ). Paradoxalmente, fazia parte desta perspec-

tiva, a crença de que a especialização induzida permitiria a 

consolidação do financiamento de longo prazo. 

Este processo é acompanhado pari-passu por um apro-

fundamento da crise financeira do estado brasileiro. Com 

efeito, a contenção das tarifas públicas visando não somente 

o financiamento do setor industrial mas também e principal-

mente a contenção inflacionária, somada à utilização das em-

presas estatais corno fonte de captação de recursos externos, 

vêm consolidar o desequilíbrio do setor público(4). 

o cenário do sistema financeiro brasileiro dos anos 

oitenta é construí do sobre estas bases, e os seus deterrni-

nantes institucionais e mercadológicos serão derivados de 

tais desequilíbrios. o contexto macroeconômico abre espaço ] 

para que ocorram então substanciais modificações nas estr~ 

turas de ativos e passivos dos bancos. 

No início dos anos oitenta a aceleração inflacioná-

ria eleva o custo de oportunidade de retenção de moeda, que, 

- 2 Hartus A.R. Tavares, Concentração bancária no Brasil: Uma evidência empírica, Revista de Adminis
tração de Empresas, v.25(4}, p.55-63. 
3 Balanço Financeiro Especial: Sistema Financeiro, Julho de 1988. p.27. 
4 Ronaldo Fiani, Desempenho dos Bancos Comerciais Brasileiros, Est. Eco. São Paulo, V.19, n2 1, 
p.25-62. 
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corroborado pelo comportamento recessivo da economia deter-

mina a diminuição dos depósitos à vista e a conseqüente al-

teração das suas estruturas de funding. Os bancos oficiais 

encontram guarida nas obrigações junto às entidades finan-

ceiras oficiais e as operações cambiais. Os bancos privados, 

além das operações cambiais, incrementam o liability manage-

ment. 

A estrutura de operações ativas dos bancos volta-se 

para o financiamento do setor público. Segundo Fiani< 5 ), os 

bancos comerciais privados incrementam o volume de suas ope-

rações ativas junto ao setor público de 10,2 % no primeiro 

trimestre de 1981 para 31,8 % no primeiro trimestre de 1984. 

Concomitantemente, diminui o volume real de crédito ao setor 

privado. 

Estas alterações têm profundo significado na lógica ~ 

bancária. A lucratividade dos bancos vincula-se cada vez 

mais às operações do setor público, que apresentam uma defi-

nição negocial particularíssima: são operações sem riscos, 

de lucratividade assegurada e processo decisório altamente 

concentrado, lastreadas em um funding relativamente pulveri 

zado e padronizado. 

Os vícios deste processo determinam uma cultura cre-

ditícia relativamente obsoleta, desvinculada das estruturas 

de prazo e praticamente sem referenciais claros de trade-off 

entre risco e retorno. Os bancos diminuem a proporção de 

5 Ronaldo Fiani, Desempenho dos Bancos Comerciais Brasileiros, Est. Eco. São Paulo, V.l9, n2 1, 
p.25-62. 
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recursos próprios na sua capitalização( 6 ) e evitam a 

intermediação do risco, descaracterizando a intermediação 

financeira. Paradoxalmente, esta estrutura financeira 

obsoleta acopla-se à estruturas tecnológicas e organizacio-

nais modernas e relativamente sofisticadas, com um nível de 

informatização elevado até mesmo para os padrões internacio-

nais. 

A segunda meta de dos anos o i tenta será pautada por l 
sucessivas e mal sucedidas tentativas de reorganização doj 
sistema financeiro e uma profunda rediscussão sobre seu pa-

pel. 

Em 1986 consolida-se o mercado interbancário pela 

criação do Certificado de Depósito Interbancário, que, na 

prática, já existia através das cessões de crédito. Os ban-

cos internacionais, mais capitalizados e familiarizados com 

as operações de atacado, crescem substancialmente sua par-

cela nas operações do sistema nos anos subseqüentes. Coin-

cidentemente ou não, em 1987 o Banco Mundial acena com fi-

nanciamentos de 1,5 bilhão de dólares para a reforma finan-

ceira. Cria-se o clima favorável à extinção das cartas pa-

tentes, que viria finalmente ocorrer em 1988, determinando 

uma alteração radical do cenário, com a emergência de deze-

nas de novos bancos a partir de conglomerados comerciais, 

industriais e financeiros que apresentavam fluxos de caixa 

capazes de alavancar operações bancárias. 

6 Ney Roberto ottoni de Brito e Ricardo Fernandes Franco, A Evolução Recente da Estrutura e Adminis
tração Financeira de Bancos Comerciais Brasileiros. Relatório de Pesquisa COPPEAD, Março de 1981 . 



Em 1987, o sistema, ainda ressentindo-se do plano 

cruzado, sofre um intenso processo de descapitalização com 

altos níveis de iliquidez. Modificações formais nos balanços 

determinam a partir de então a transparência contábil nas 

operações do mercado aberto. Em 1988 os bancos múltiplos, 

que operacionalmente já eram uma realidade, são oficializa

dos. 

16 

Entretanto, no agitado período institucional que 

marca a segunda metade dos anos oi tenta o ano de 1986 é, 

indubitavelmente, o mais significativo para o sistema finan

ceiro. Ao contrário do que inicialmente se possa supor, não 

é sob o ponto de vista econômico-financeiro e sim sob o 

ponto de vista de sua cultura organizacional bancária que 

esse período será mais marcante. Em realidade, os bancos 

rapidamente se refizeram do impacto do plano sob o aspecto 

econômico-financeiro, o que pode ser constatado pela 

rentabilidade média do setor nos anos subseqüentes, 5,2 % em 

1987, 12,4 % em 1988( 7 ), bem superior à media dos setores 

não financeiros de 4,7 % para o mesmo período. 

São as conseqüências organizacionais do plano cru

zado, a serem incorporadas à cultura do sistema, as determi

nantes fundamentais de uma reavaliação das estruturas admi

nistrativas, reavaliação essa que se estende até os anos no

venta. 

Até o plano cruzado associava-se a alta rentabili

dade do sistema financeiro à suposta eficácia de suas estru-

7 Balanço Financeiro; Quem é quem 1989, p.22. 
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turas administrativas. Os custos bancários, até então um fa-

tor secundário , subi tamente tornam-se v i s í veis, na medida em 

que as receitas inflacionárias são engol idas pe l o choque 

econômico e a desindexação temporária. O gigantismo das re-

des de agências, outrora um símbolo de grandeza e força, 

torna-se um elefante branco. 

redefinições l 
organizacionais marcantes, pois a partir de então, os bancos 

a rediscutir a qualidade de suas operações 

No mercado bancário passam a ocorrer 

serão forçados 
I 

ativas e passivas, a eficiência de suas gerências e, sobre- I 

) tudo, as relações de risco e retorno de suas operações. Em 

síntese, o plano cruzado foi uma amostra-grátis do que seria 

o sistema financeiro trabalhando em um cenário econômico em 

que os mercados financeiros se subordinariam à lógica dos 

outros setores da economia. o lastro desses questionamentos, 

acoplado às mudanças no espectro institucional do final dos 

anos oitenta em uma textura competitiva potencialmente 

diferente irá determinar no início da década de noventa 

mudanças conceituais substantivas na cultura bancária. É 

precisamente a identificação do perfil operacional do 

sistema, no final dos anos o i tenta e, prospectivamente, no 

início da década de noventa, que consiste o escopo principal 

deste trabalho. 

Busca-se uma radiografia do sistema financeiro 

brasileiro a partir de uma amostra representativa quanto a 

nichos comerciais, porte e perfil institucional. A abordagem 

pretendida é a das estruturas organizacionais e operacionais 

) 
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subordinadas ao enfoque financeiro, sendo apenas tangencial 

à análise macroeconômica. 

A implementação desta proposta não pode, necessaria-

mente, passar por referenciais teóricos exaustivos ou sequer 

conclusivos, uma vez que seus elementos constitutivos ainda 

se encontram em processo de formação conceitual, face à sua 

recentidade, multidisciplinaridade e abrangência. Em .que pe-

sem tais reservas é mister o estabelecimento de referenciais 

teóricos mínimos, capazes de alicerçar o exame das caracte-

risticas operacionais do sistema. 

Por esta razão, pinçamos cinco temas, que, em nossa 

abordagem, constituem o fulcro principal da ciência bancá-

ria: os preços de transferência, a administração de ativos e 

passivos, a análise de rentabilidade por cliente, a questão 

produto, e, enquanto ponto de aglutinação e síntese, a cul-

tura organizacional da indústria bancária brasileira. 

Os primeiros três i tens são pertinentes à adminis-

tração financeira em bancos, com fortes interfaces com a 

análise contábil e a pesquisa operacional. o quarto item é 

colocado enquanto 'questão', para evidenciar-se sua multi-

disciplinar idade ainda em processo de gestação. o quinto 

item contempla o prisma formado pelo conjunto do trabalho e 

suas implicações na evolução do referencial negocial e no 

referencial tecnológico-administrativo, traduzindo, na sua 

dualidade, a análise dos quatro primeiros itens. 

Cada item será enfocado de maneira independente com 

suas respectivas conclusões interpretativas, tendo, entre-

, Idade Ciências Econõmlca• 
IBLIOTECA 



tanto, corno perspectiva, sua complementaridade com os de

mais. No quinto item estarão estruturados os elementos teó

ricos que fundamentarão a conclusão final, onde se buscará 

integrar os quatro espaços interpretativos, sintetizando as 

conclusões parciais em um perfil globalizado da indústria 

bancária brasileira. 

19 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

Tema 

A evolução recente do sistema financeiro brasileiro 

tem acrescentado novas variáveis a análise cientifica da 

indústria bancária. Estas variáveis, que englobam desde o 

impacto das tecnologias de informática no espaço negocial e 

administrativo até as consequências macroeconômicos de seu 

direcionamento estratégico, passando pela mudança da sua 

super-estrutura politica, tornam imprescindivel a 

rediscussão dos referenciais analiticos bem como de suas 

categorias< 8 ) subjacentes. 

Essa perspectiva é particularmente importante na 

administração bancária e na administração financeira em 

bancos, áreas complementares, intensamente vinculadas às 

áreas de ponta das ciências econômicas e administrativas, 

particularmente à pesquisa operacional e à teoria 

financeira. 

Assim sendo, o exame de alguns 

analiticos da indústria bancária, no 

estrutura administrativa e operacional, 

basilar de nosso trabalho. 

dos referenciais ) 

que concerne sua 

constitui o tem) 

8 Em ciência, as categorias correspondem à definição de atributos dos objetos para fins de classifi
cação. Dicionário de Ciências Sociais p.l61. 



Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho funda-se na necessidade 

de se estabelecerem os principais referenciais teóricos que 

balizam o funcionamento dos bancos, e, a partir destes refe

renciais, obter-se uma radiografia da indústria bancária, 

nos seus principais aspectos operacionais e administrativos. 

Objetivo Específico 
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o objetivo especifico é a identificação comparativa 

dos perfis administrativos-financeiros das classes de ban

cos, por porte e propriedade de capital, do que, em nossa 

compreensão, constituem seus quatro aspectos 

administrativos-financeiros basilares: os preços de transfe

rência, a administração de ativos e passivos, a análise de 

rentabilidade por clientes, e a lógica de produtos e clien

tes, vista aqui como a questão produto. Através destas aná

lises ficam estabelecidos os elementos, que, dentro do con

texto do trabalho e de suas limitações, põem em relevo a 

cultura organizacional da indústria bancária brasileira. 



Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa tem caráter exploratório-descritivo, cul

minando com o estabelecimento de uma leitura da cultura or

ganizacional prevalecente na indústria bancária. 
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Nos termos de nossa proposta foram articulados qua

tro elementos organizacionais do processo de pesquisa; 

o estabelecimento de referenciais teóricos 

atualizados e suficientemente abrangentes, capa

zes de alicerçar a leitura administrativo-finan

ceira da indústria bancária. 

- a construção de uma amostra representativa, que 

permitisse uma adequada radiografia do sistema. 

- consistência na pesquisa de campo, para integrar 

as informações estatísticas com a leitura da 

cultura organizacional do sistema, realizada a 

partir das opiniões colhidas junto aos admi

nistradores entrevistados, formadores desta cul

tura. 

- organização dos referenciais teóricos, dos dados 

coletados e das interpretações conclusivas na 

forma de dissertação monográfico-cientifica ade

quada à proposta. 

Explicitaremos agora cada um destes processos. 

a) O exame teórico 

O exame teórico aprofunda-se apenas em nivel estri

tamente necessário ao balizamento da coleta e interpretação 

dos dados e informações da pesquisa de campo. 



A partir das informações assim processadas foram 

feitas as inferências interpretativas sobre o perfil opera

cional do sistema. Estas inferências foram necessariamente 

constatativas e limitadas ao espaço amostral, não consti-

tuindo o escopo deste trabalho a organização de propostas 

organizacionais do sistema e a obtenção de respostas empíri

cas a hipóteses anal í ticas particulares derivadas do refe

rencial teórico. 

Nos três primeiros itens abordados, respectivamente 

os sistemas de preços de transferência, a administração de 

ativos e passivos e a análise de rentabilidade por cliente, 

foram realizadas análises comparativas das teorias que dão 

suporte metodológico as técnicas em uso na administração 

bancária e na administração financeira em bancos. 

No quarto e no quinto i tens não foram realizadas 

análises comparativas das teorias. o quarto ponto, a questão 

produto, não recebeu este tratamento pois seu escopo teó

rico, ainda incipiente no contexto da ciência bancária, não 

se apresenta enquanto um conjunto de técnicas, modelos e mé

todos passíveis de análises comparativas mais substanciais, 

sendo seus referenciais de caráter eminentemente prospec

tivo-mercadológico. A perspectiva do quinto item, a cultura 

organizacional da indústria bancária brasileira, é fornecer 

os referenciais teóricos que irão fundamentar os comentários 

finais, integrando os quatro capítulos, sendo, portanto, 

completamente distinto no seu caráter analítico. 
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Nessas análises, buscou-se contextualizar as compo

sições teóricas disponíveis aos limites da realidade insti

tucional e econômica em que está inserida a indústria bancá

ria brasileira, urna vez que a base teórica disponível está 

assentada na perspectiva da ciência bancária derivada da mo

derna teoria financeira, cujo referencial contextual é o 

sistema financeiro americano. 

Cabe ressaltar que estes obstáculos vieram a se re

fletir durante as entrevistas, quando a apresentação de con

teúdos teóricos, que nem sempre apresentavam, face aos pro

blemas supra citados, urna terminologia homogênea, dificul

tava a detecção dos fenômenos coletivamente típicos, 

caracterizadores dos perfis a serem delineados. 

É precisamente o estabelecimento de bases mínimas 

para trabalhos futuros com estes enfoques que consubstancia 

a aspiração maior deste trabalho de pesquisa. 

b) A amostra 
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A amostra foi sistematizada conforme as classes de 

porte e propriedade de capital. A classificação por porte 

obedeceu a divisão convencional em bancos de pequeno, médio 

e grande porte. A classificação por propriedade de capital 

obedeceu a divisão em bancos estrangeiros, bancos privados, 

bancos públicos estaduais e públicos federais, semelhante à 

sistematização utilizada pela FEBRABAN. No total, vinte ins

tituições foram analisadas. Em classes por porte , sete são 

de pequeno porte, dois de médio porte e onze de grande 

porte. Em classes por propriedade de capital , três são 



25 

bancos públicos estaduais, três públicos federais, quatorze 

são bancos privados sendo que somente um destes é estran

geiro-

Observe-se que as classes por propriedade de capital 

apresentam interseções, uma vez que o único banco estran

geiro da amostra também faz parte da classe de bancos priva

dos. Para a análise interclasses é necessário lembrar que a 

totalidade dos bancos de pequeno e médio porte são privados, 

sendo de grande porte a totalidade dos bancos públicos fede

rais e estaduais da amostra. 

Salvo algumas observações, não foram realizadas pon

derações por ativos por classe para analisar o elenco de 

respostas, pois isso inviabilizaria as necessárias i nterpre

tações diferenciadoras. Neste senti do, cabe ressaltar que a 

realidade amostral não poderia fugir às especificidades da 

indústria bancária brasileira, bastante concentrada e 

relativamente oligopolizada nos seus diversos nichos, o que 

determinou a subordinação de sua construção à conveniências 

analíticas, em detrimento da aleatoriedade. 

c) A pesquisa de campo 

A conjugação do método estatístico com as obser

vações dos entrevistados constitui a tarefa mais delicada do 

processo de prospecção científica de opiniões através de en

trevistas. 

Nesta investigação vários obstáculos tiveram que ser 

contornados na instrumentalização da estatística descritiva. 

A primeira dificuldade constituía-se na impossibilidade de 

/ 
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se organizarem amostras aleatórias perfeitas, face as já co

nhecidas peculiaridades da indústria bancária brasileira e 

aos cuidados e precauções que, compreensivelmente, as ins

tituições analisadas exigem antes de se submeterem aos ques

tionários e entrevistas. 

Estas dificuldades de acesso institucional foram 

contornadas pela intercessão da FEBRABAN, que, depois de mi

nuciosa e construtiva análise cr í tica dos questionários e 

dos propósitos do trabalho, procedeu às intermediações ne

cessárias. Posteriormente as entrevistas foram realizadas 

nas matrizes das instituições em São Paulo, Brasília, Porto 

Alegre e Curitiba. Foram entrevistados técnicos da alta ad

ministração, gerentes gerais, superintendentes, diretores, 

vice-presidentes e, em alguns casos, os presidentes das ins

tituições partícipes da amostra. 

A coleta direta dos dados foi realizada através dos 

balanços das instituições para a série 1988-1989-1990, ne

cessária para o mapeamento econômico-financeiro da indústria 

bancária brasileira. Todavia, estes dados pouco expressam no 

que tange ao perfil administrativo-financeiro tendo sido 

pouco utilizados nas construções interpretativas. Neste sen

tido, foi utilizada a coleta indireta de dados, os questio

nários e o recenseamento de opiniões, sendo o último, de 

particular importância para a radiografia da cultura organi

zacional do sistema. 

Os questionários e o recenseamento de opiniões exi

giram cuidados adicionais, especialmente para que se viabi-

26 



lizasse a detecção dos fenômenos coletivamente t í picos em 

meio a uma população particularmente rica em fenômenos iso

lados como é o caso da indústria bancária brasileira. Adi

cionalmente, os questionários foram depurados de perguntas 

que pudessem gerar informações privilegiadas de qualquer es

pécie quanto aos participes da amostra, vistos indi

vidualmente. 
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Em mui tos casos a inexistência de uma terminologia 

uniforme para as técnicas e metodologias em questão, face a 

recentidade do desenvolvimento da ciência bancária no Bra

sil, gerava interpretações diferentes entre os diversos res

pondentes, o que implicava exclarecimentos adicionais pelos 

entrevistadores, cuidando para que esses esclarecimentos não 

viessem a alterar a perspectiva dos respondentes. Adicional

mente, muitos das técnicas hoje em uso na indústria bancária 

não foram devidamente sistematizadas, sendo seu uso quase 

sempre afeito à tradição operacional, tornando fenômenos ab

solutamente familiares aos entrevistados em algo estranho ou 

desconhecido, quando apresentados através de uma rationale 

científica, o que implicava necessidade de "tradução" da 

linguagem científica para a linguagem coloquial da indústria 

bancária. 

Foram elaborados seis blocos de pesquisa e entrevis

tas, respectivamente; administração de a ti vos e passivos, 

análise de rentabilidade por cliente, marketing, recursos 

humanos, pesquisa operacional, targets e produtos, totali

zando quarenta e duas páginas, englobando interativamente os 
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quatro pontos fulcrais da pesquisa. Muitas questões foram 

estruturadas de maneira conjugada, de forma a produzirem in

formações integradas, para que respostas contraditórias fos

sem detectadas e dali subtraídas informações pertinentes. 

Os dados coletados foram registrados em pacotes gerenciado

res de dados em ambiente de microinformática e submetidos ao 

tratamento estatístico. 

Em muitos casos os questionários tinham caráter 

prospectivo, uma vez que as técnicas (no capítulo 2) ou pro

dutos (no capítulo 4) investigados ainda não haviam sido im

plementados no contexto da instituição entrevistada, embora 

estivessem em processo de implementação ou inseridas no seu 

planejamento estratégico. Por isso, as notas atribuídas nos 

questionários nem sempre revelam a intensidade de uso ou ní

vel de conhecimento pleno, mas sim a preocupação pela 

questão. Esta observação é particularmente pertinente para 

os produtos do grupo de serviços não tradicionais ou futuros 

serviços, subgrupos "H" e 11 1 11 , encontráveis no capítulo 4. 

Em alguns casos, as técnicas investigadas estavam 

inseridas em questionários que envolviam multidiciplinari

dade, como é o caso da pesquisa operacional na administração 

financeira em bancos, que foi examinada junto à outras com

posições teóricas, como a logística e os métodos de PERT, 

CPM e redes, envolvendo outras áreas de pesquisa, perten

centes ao escopo de outros trabalhos. 

Sob o aspecto organizacional, cabe ressaltar que 

muitas questões, particularmente no capítulo III, permitiam 
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múltiplas respostas, pois acreditava-se que definições nego-

ciais diferentes requereriam subsistemas de quantificação, 

avaliação e processo decisório, também diferentes, dentro da 

mesma instituição. 

Em que pesem os esforços dispendidos pelos pesquisa-

dores, algumas lacunas metodológicas não puderam ser preen-

chidas, dentre as quais a mais significativa foi a pouca 

expressividade da amostra em relação aos bancos estrangei-

ros, urna vez que somente urna instituição de capital estran-

geiro foi analisada e seus dirigentes entrevistados. 

A crítica dos dados recebeu cuidados intensivos. 

Após as entrevistas, foram gravadas as impressões dos entre-

vistadores que discutiam os aspectos mais substanciais sob o 

ponto de vista inforrnacional. Posteriormente, estas im-

pressões foram taquigrafadas, registradas e integradas às 

informações estatísticamente quantificadas. 

Ao final, enquanto objetivamente computadas, aproxi-

rnadarnente 35 % das questões foram utilizadas, embora todas 

servissem para pararnetrar o conjunto de informações coleta-

das. Boa parte das informações ali colhidas e não direta-

mente aproveitadas serão objeto de outros trabalhos de pes-

quisa. 

d) A dissertação 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. 

Cada capítulo divide-se em duas partes. A primeira parte 

destina-se a estruturação dos referenciais teóricos abran-

f culdade Ciências Econõm1ce9 
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gendo além dos conceitos, constructos e termos teóricos da 

sub-área em questão, a análise teórica comparativa. 

A segunda parte apresenta a conclusão do capitulo 

com o perfil amostra! delineado a partir da crítica, apu

ração e análise dos resultados da coleta de dados referentes 

a sub-área em questão. 

o referenciais do levantamento estatístico estão su

marizados no apêndice 1. Nele apresentam-se as questões es

truturadas que permitiram o balizamento das entrevistas e a 

coleta de dados. 
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os dados tabulados estão apresentados no corpo do 

texto, de modo a facilitar a compreensão, uma vez que as 

ilações interpretativas combinam os dados quantificados com 

as observações explicativas dos entrevistados. 

Algumas importantes exceções metodológicas devem ser 

consideradas: ao capítulo 1 é acrescentado um apêndice vi

sando uma leitura teórica mais aprofundada da lógica finan

ceira e estatística que consubstancia o processo decisório 

da central de funding; ainda no capítulo 1, a sistematização 

teórica foi estabe l ecida posteriormente à coleta de dados no 

tópico referente à distribuição de spread entre agências, 

uma vez que inexistiam referenciais teóricos sobre o as

sunto, o que determinou uma sistematização original que via

bilizasse o delineamento do perfil amostral no ponto em 

questão. 

Neste sentido, cabe ressaltar que essa sistemati

zação, por ser pioneira, está sujeita a alterações concei-



tuais, pois ao transcendermos os limites da amostra é possí

vel que seja questionada a validade de se considerar como 

coletivamente típicos fenômenos que assim se traduziam nos 

limites do espaço amostral. De qualquer sorte, acreditamos 

que acréscimos à tipologia ali sugerida não invalidam as ca

racterizações já identificadas. 

Nos capítulos 4 e 5, altera-se a perspectiva analí

tica. Não é realizada a análise teórica comparativa da 
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questão produto em função da recentidade de sua interação 

com a perspectiva financeira, tal como explicitado no item 

"exame teórico" (p.22). No capítulo 5 delimitam-se os refe

renciais que permitirão a integração conclusiva do trabalho. 

Estes referenciais estão representados pela evolução nego

cial e tecnológico-administrativa pertinentes a cultura 

organizacional da indústria bancária, articulando, desta 

forma, os perfis delineados nos capítulos anteriores. 

Todos estes cuidados não devem abrir espaço a supo

sição de que o trabalho não deverá apresentar quaisquer vié

zes interpretativos: não é essa a nossa pretensão. Objeti

vou-se apenas a estruturação de um todo cientificamente con

sistente, que, apesar de suas lacunas, pudesse contribuir 

para a atualmente ainda incipiente base de pesquisa no campo 

da ciência bancária, particularmente a enfocada pela admi

nistração financeira em bancos, subsidiando futuros traba

lhos que buscassem aprofundar os quatro temas fulcrais con

textualizados. 
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1. PREÇOS DE TRANFER~NCIA PARA FUNDOS BANCÁRIOS 

1.1 Concepção geral 

À administração de operações bancárias requer a 

identificação precisa de seus componentes de rentabilidade. 

À simples mensuração do spread final não fornece tais ele-

mentos, nem permite o acompanhamento da produ ti v idade in-
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terna das operações, que, em última análise, baliza a aná-

lise comparativa intersetorial . Esta lacuna é preenchida pe-

los sistemas de preços de transferência, que podem ser in-

terpretados, conceitualmente, como referenciais internos de 

produtividade das operações bancárias. 

o conceito de preços de transferência dá origem à 

duas vertentes interpretativas do problema ( 9 ). Na primeira 

e mais tradicional temos o net approach que trata, excluden-

temente, as unidades organizacionais como fornecedores lí-

quidos de fundos ou aplicadores líquidos de fundos. À se-

gunda vertente, o gross approach, mensura e analisa as ope-

rações ativas e passivas independentemente. Esta interpre-

tação, permite que as operações passivas sejam também visua-

lizadas como geradoras de spread, uma vez que o net approach 

tende a concentrar sua interpretação na qualidade das ope-

rações ativas. Este ponto será examinado quando da análise 

das metodologias de desenvolvimento de taxas marginais. 

9 Ernst e Whiney, Profitability Heasurement for Financial Institutions: a management information ap
proach. p.93. 
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A estruturação de sistemas de preços de transferên-

cia compreende dois processos fundamentais: 

escolha e implementação das metodologias de 

administração de pools financeiros; 

- escolha e implementação da metodologia de fi-

xação de taxas. 

Não incluiremos neste capítulo os custos de capital 

próprio que transitam nos preços de transferência, remetendo 

esta questão ao campo analiticamente mais apropriado da aná-

lise de risco, vinculada à análise de rentabilidade por 

cliente (cap.3). 

Em alguns casos as instituições incluem nos seus 

custos de fundos os custos indiretos de transação relaciona-

dos à aquisição de fundos. Para fins de simplificação ex-

cluiremos de nossa exposição os custos não financeiros. 

1.2 Metodologias de Administração de Fundos 

1.2.1 Pool Comum de fundos 

No pool comum de fundos todas as fontes e usos tran-

sitam, enquanto fluxos de capitais, através de um único 

fundo, independentemente do casamento de suas operações. 

Usualmente opera-se uma taxa única, sendo, entretanto, 

factível a utilização de taxas múltiplas para diferentes 

operações, mantendo-se as características operacionais de 

trânsito em um único pool. 

culdade Ci ncí Econõ ic 
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1.2.2 Pool Múltiplo de Fundos 

o pool múltiplo de fundos discrimina os fundos 

quanto aos seus vencimentos, aplicações e niveis de risco, 

transitando as fontes e usos em diferentes pools especí fi-

cos, diferenciados em categorias determinadas pelo planeja-

rnento de ativos e passivos e suas targets. 

1.3 Metodologias de Fixação de Taxas 

As rnetodologias de custo médio e custo rnprg i nal 

apresentam concepções teóricas completamente distintas {lO). 

A metodologia do custo médio, concei tualrnente, subtrai da 

receita as despesas de juros associada às operações passivas 

e concentra a interpretaç ão da lucratividade na qualidade 

das operações ativas. A metodologia do custo marginal ba-

seia-se no custo de oportunidade da captação de fundos, e, 

conseqüentemente, nas relações de mercado de ativos e passi-

vos entendidas corno de igual importância na geração dos 

spreads. 

Enquanto o custo médio proporciona um representação 

histórica da rentabilidade ao mensurar o custo efetivo da 

manutenção dos ativos, o custo marginal perrni te a análise 

atual e prospectiva das taxas abrindo espaço à análise es-

tocástica e à moderna teoria financeira. Nesta perspectiva, 

cabe salientar que as taxas marginais, enquanto prospecti-

vas, são sempre subjetivas e conseqüentemente teóricas, en-

10 Ernst e Whiney, Profitability Heasurement for Financia! Institutions: a management information 
approach. p .101. 
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quanto as taxas advindas do custo médio são efetivas, já 

historicamente constatadas. 

As qualidades práticas e a consistência teórica da 

análise de custo marginal foram naturalmente ressaltadas a 

partir do incremento do 1 iabi 1 ity management nos anos se

tenta e, particularmente, nos anos oitenta (vide introdução 

e cap 2 deste trabalho). 

1.3.1 custo Médio 

As metodologias de custos médios subdividem-se em; 

- custo médio de todos os fundos; 

- custo médio de fundos capazes de gerar remune-

ração; 

custo médio dos fundos cujas taxas são sensiveis 

ao mercado. 

a) Custo médio de todos os fundos. 

Neste caso o custo de fundos é determinado pelo 

custo de fundos de cada fonte, ponderado pelos seus respec

tivos volumes de fundos investiveis fornecidos. Os fundos 

aplicáveis são obtidos pela subtração do float médio esti

mado e reservas (entendidas aqui como encaixes voluntários e 

depósitos compulsórios) dos saldos médios correspondentes no 

balanço. 

Este enfoque determina o mais baixo preço de 

transferência dentre todos, pois inclui passivos sem custo 

de juros e capital próprio no seu cômputo (passivos não fi

nanceiros). 
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b) custo Médio dos Fundos Remunerados. 

É semelhante ao método anterior, excluindo, porém, 

de seus passivos computáveis aqueles para cuja aquisição não 

ocorrem despesas de juros, o que faz com que o preço de 

transferência obtido por este método seja sempre maior que o 

do método anterior. São excluídos, da mesma forma, floating 

e reservas. 

c) Custo Médio dos fundos sensíveis às flutuações 

das taxas de juros. 

Trata-se da taxa média apresentada por todos os ins-

trumentos de captação no mercado considerados rate-sensi

tive. PlattCll), define ativos e passivos rate-sensitive 

como " ... aqueles que podem experimentar mudanças contratuais 

nas taxas de juros durante o período contábil selecio-

nado ... ". 

Os custos de captação assim considerados são função 

da oferta e demanda diária apresentada no mercado de capi-

tais, tornando o sistema de preços de transferência extrema-

mente sensível ao mercado, com claras vantagens negociais 

mas de difícil apuração contábil-financeira, necessária para 

a análise comparativa das agências. 

A perspectiva do mercado brasileiro sugere, pela sua 

estrutura de prazos e retornos, que se considere rate-sensi-

11 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and Applications for Money 
Management, p.258. 
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tive a todos os ativos e passivos cujas taxas não sejam pré-

fixadas. 

As três metodologias podem ser 

comparativamente no quadro 1. 

Quadro 1 METODOLOGIAS DE CUSTOS MÉDIOS 

a) CUsto Médio de Todos os Fundos 
Saldos médios de Passivos e Capital Próprio 
(-) Float Médio Estimado 
(-) Reservas 

(1) Fundos Líquidos Investíveis 

b) CUsto Médio dos Fundos Remuneráveis 
Saldos Médios de Passivos e Capital Próprio 
(-) Depósitos à vista 
(-) outros Passivos 
(-) Depósitos à Prazo Fixo 

(2) Fundos Líquidos Remunerados Investíveis 

c) CUsto Médio dos Fundos Sensíveis (variáveis) 
Todos os Fundos com Taxas Variáveis 
(-) Deduções Discricionárias de Saldos 

(3) Fundos Líquidos Disponíveis com Taxas Variáveis 

Sendo "D" = Despesas Totais de Juros: 

temos; 
D < D < D 

Custo de Fundos = 
( 1) ( 2 ) ( 3) 

visualizados 
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Observa-se que o custo de funding cresce na medida 

em que se considera um volume menor de passivos efetivamente 

sustentados pela despesa de juros. Esta perspectiva permite 

que se quantifique a rentabilidade das operações de forma 

mais realista, compatível com a dinâmica operacional do 

liability management. 

feculdade Ciências Econ6mlcll 
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1.3.2 Transações Casadas 

A abordagem das transações casadas utiliza as taxas 

efetivas das operações ativas e passivas para determinar a 

rentabilidade a partir das contribuições liquidas. As de

cisões quanto à aquisição de ativos são fundadas nas possi

bilidades de estruturação de passivos correspondentes. 

Em realidade, a técnica das transações casadas é 

utilizada de modo combinado com as outras metodologias não 

sendo considerada isoladamente. 

1.3.3 Pools casados 

39 

A metodologia do casamento de pools, de modo seme

lhante à anterior, estrutura ativos à passivos corresponden

tes, sendo, entretanto, o casamento das fontes e usos efeti

vado entre grupos similares de operações e não entre ope

rações especificas. Da mesma forma, utiliza-se o casamento 

de pools integrado à outras metodologias. 
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1.3.4 custo Marginal 

Basicamente, o custo marginal é o custo do último 

incremento de fundos tomado ao mercado, o que equivale di

zer, o preço de transferência caso unidades adicionais de 

capital tivessem que ser tomadas ao mercado. Neste sistema, 

os preços dos fundos disponíveis para operações ativas são 

fixados a partir do mais alto custo de fundos em processo de 

aquisição pela instituição financeira. 

Enquanto, internamente, o custo marginal é o mais 

alto custo pago pela instituição, externamente (no mercado) 

é a mais barata fonte de recursos acessível à instituição 

financeira no período e nicho negocia! considerado. 

1.3.5 Preços de Transferência por Contribuição Mar

ginal Específica. 

O sistema, originalmente chamado de "Sistema de Pre

ços de transferência marginais de fundos casados por venci

mentos específicos", {Specific Ma~ched Ma~uri~y Marginal 

Funds Transfer Pricing), descrito em GIARDINI ( 12 ), repre

senta a concepção de custos marginais aperfeiçoada pela in

corporação de elementos das metodologias de casamentos de 

fontes e usos, adaptado de modo integral à lógica operacio

nal bancária. 

O sistema permite uma visualização compartimentada 

dos elementos de produtividade das operações bancárias: a 

qualidade da captação; a qualidade da aplicação e o ma~ching 

12 Valerie Giardini, Interna! Transfer Pricing of Bank Funds. p.29 

c 

--------------------------------------



das fontes e usos, viabilizando o controle dos centros de 

lucro, indiferente a serem captadores líquidos ou aplica

dores líquidos. 

Operacionalmente o sistema é relativamente simples: 

cada centro de lucros "vende" seus passivos a preços de 

transferência determinados pelo mercado conforme o prazo de 

vencimento para o centro administrador de fundos, enquanto 

cada centro de lucros "compra" ao centro administrador de 

fundos, os fundos necessários para lastrearem suas operações 

ativas a preços de transferência igualmente determinados 

pelo mercado conforme o prazo de vencimento. Não há portanto 

a apuração líquida (netting) entre ativos e passivos dentro 

de um centro de lucros. 
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Destaca-se o fato de que os centros de lucros podem, 

e normalmente apresentam, prazos de vencimento diferentes 

nas suas operações. Portanto, o centro de fundos funciona 

não só como intermediador de fundos mas também e principal

mente como intermediador de prazos. 

O spread passa a ser compreendido como a soma de 

três parcelas: 

- spread de ativo, decorrente da diferença entre 

as taxas de empréstimos oferecidas e o preço de 

transferência pago ao centro administrador de 

fundos pelos fundos correspondentes; 
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- spread de passivo, decorrente da diferença entre 

o preço de transferência de venda dos fundos ao 

centro administrador de fundos, e o preço de 

compra dos fundos no mercado de capitais; 

spread do centro de fundos, ou spread de 

descasarnento, resultante do funding de um ativo 

com um passivo de vencimento diferente. 

Os administradores dos centros de fundos fixam os 

seus preços a partir de targets determinadas pelos preços de 

fundos de características similares apresentados no mercado. 

Tendo sido efetivada a transação, o respectivo preço de 

transferência (determinado pelo administrador do centro de 

fundos após análise do mercado) é registrado para o período 

entre compra e vencimento, sendo a rentabilidade dos respec-

ti vos centros de lucros rnensurada em relação a este preço 

contratual. 

O sistema pode ser facilmente visualizado a partir 

deste exemplo, onde duas captações semestrais irão lastrear 

urna operação ativa de 1 ano: 

inicialmente o centro de fundos realiza as 

análises de taxas do dia e estabelece suas pro-

jeções para todos os períodos negociais conside-

rados, conforme as estruturas de prazo e risco 

das taxas de juros. Em nosso exemplo os períodos 

negociais considerados são de um ano para a 

operação ativa e de seis meses para as operações 

passivas correspondentes. As taxas médias de 

faculdade Ciências Econ6mlc11 
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mercado, estimadas pela central de fundos, 

determinam patamares negociais onde os custos de 

fundos situam-se em 6% para prazos de seis meses 

e 7% para prazos de um ano. O centro de fundos 

projeta para o semestre subseqüente ao periodo 

considerado uma taxa semestral igualmente ao 

redor de 6%; 

- a agência 'A' (centro de lucros A) realiza uma 

operação de 1 milhão de cruzeiros junto a um to-

mador disposto a pagar 7,5% ao ano. Como já vi-

mos, o custo para passivos equivalentes a um 

ano é, em média, igual a 7%, enquanto para seis 

meses é em média 6%. Simultaneamente, a agên-

cia 'B' (centro de lucros B) tem a possibilidade 

de captar estes fundos a 5% para seis meses; 

- o centro de fundos, baseado em suas projeções, 

decide lastrear a operação com os passivos de 

seis meses disponiveis a partir da agência B, 

pois conclui que essa operação de mismatching 

têm 98% de probabilidade de obter resultado po-

sitivolJ . Assim, a agência B vende ao centro de 

fundos, à taxa de 6%, os fundos obtidos (preço 

da média de mercado para seis meses), o que con-

fere à mesma um spread de passivo de 1%. 

13 Para compreender com maior profundidade o processo decisório do centro de fundos verifique a aná
lise estatística no apêndice 2. 



- a agência A, por seu turno, 

então disponíveis ao centro 

compra os fundos 

administrador de 

fundos à taxa de 7%, obtendo assim um spread de 

ativo de 0,5%, (7,5%-7 %); 

- na outra ponta do processo, o centro de fundos 

tem agora a possibilidade de realizar o spread 

do centro de fundos, que dependerá da precisão 

de sua estimativa de evolução das taxas no se

mestre seguinte. Existem três desdobramentos 

possívei s para o segundo semestre: 

44 
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Cenário 1 MERCADO COM TAXAS ESTÁVEIS 

Taxas 

custo 
6 mes 

Custo 
1 an 

(perío 

Quadr 

Recei 

Custo 

Sprea 

- as taxas ficam estáveis e o banco efetiva sua 

lucratividade, lastreando seus fundos com mais 

uma operação passiva de seis meses, a 5%, atra-

vés da agência B. Captou a 5% e emprestou a 7,5% 

obtendo um spread de 2,5%, 1% de spread de pas-

si vo da agência B, o, 5% de spread de ativo da 

agência A e 1 % de mismatch spread do centro de 

fundos, como pode ser visto no quadro 2; 

médias de Mercado Taxas obtidas pelas agências 

de fundos 
es = 0,06 

de fundos 
o = 0,07 

do negocial - 1 ano) 

o 2 Taxas estáveis 

Banco Agência A 

ta 0,075 0,075 

0,05 0,07 

d 0,025 0,005 

custo obtido pela agência B 
para seis meses = 0,05 

Taxa da operação ativa obtida 
pela agência A = 0,075 

Agência B Centro de Fundo 

0,06 

0,05 

0,01 

0,07 

0,06 

0,01 

flculdade Ciêncras EconomJc .. 
8JBLIOTECA 



46 

cenário 2 MERCADO COM TAXAS CRESCENTES 

as taxas sobem e o banco têm prejuízo. Las-

treando seus fundos com mais urna operação pas-

siva de seis meses, a 8%, através da agência B. 

Captou a 8% e emprestou a 7,5%, obtendo um pre-

juízo de O, 5%. São computados contudo, 1% de 

spread de passivo da agência B, O, 5% de spread 

de ativo da agência A, pois a perda é alocada em 

(-) 2% para o centro de fundos, responsável, em 

última análise, pela estimativa equivocada de 

evolução das taxas, corno pode ser visto no qua-

dro 3. As rentabilidades das agências A e B são 

mantidas, pois suas operações foram lucrativas 

em relação às taxas de mercado observadas na-

quele momento; 

Taxas médias de Mercado Taxas obtidas pelas agências 

custo de fundos custo obtido pela agência B 
6 meses = 0,09 para seis meses = 0,08 

custo de fundos Taxa da operação ativa obtida 
1 ano = 0,07 pela agência A= 0,075 

(período negociai - 1 ano) 

Quadro 3 Taxas crescentes 

Banco Agência A Agência B Centro de Fundo 

Receita 0,075 0,075 0,09 0,07 

custo 0,08 0,07 0,08 0,09 

Spread - 0,005 0,005 0,01 - 0,02 

- - ---------------------------------------~ 
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Cenário 3 MERCADO COM TAXAS DECRESCENTES 

- as taxas caem e o banco efetiva sua lucrativi-

dade em níveis mais elevados, lastreando seus 

fundos com mais uma operação passiva de seis me-

ses a 3%, através da agência B. Captou a 3% e 

emprestou a 7,5%, obtendo um spread de 4,5%, 1% 

de spread de passivo da agência B, 0,5% de 

spread de ativo da agência A, e 3% de mismatch 

spread do centro de fundos, como pode ser visto 

no quadro 4. 

Taxas médias de Mercado 

Custo de fundos 
6 meses = 0,04 

Custo de fundos 
1 ano = 0,07 

(período negocial - 1 ano) 

Quadro 4 Taxas decrescentes 

Banco Agência A 

Receita 0,075 0 , 075 

Custo 0,03 0,07 

Spread 0,045 0,005 

Taxas obtidas pelas agências 

custo obtido pela agência B 
para seis meses = 0,03 

Taxa da operação ativa obtida 
pela agência A = 0,075 

Agência B Centro de Fundo 

0,04 0,07 

0,03 0,04 

0,01 0,03 

- como se observa, os spreads são sempre computa-

dos e proporcionalizados em relação às taxas de 

mercado. Somente o spread global da instituição 

é efetivo. 

' f cutdade Ciências Econ6mlc 
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1.3.6 Sistemas Duais 

Denominam-se sistemas duais os sistemas mistos de 

preços de transferência, que utilizam para o âmbito negocia! 

a perspectiva de custos marginais, e para a avaliação de 

produtividade das agências, os custos médios. Tais sistemas 

apresentam um amplo leque de combinações possiveis, sendo, 

essencialmente, desenhados caso a caso. 

1.4 A Distribuição do Spread entre Centros de Lucro 
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A factibilidade da implementação dos sistemas de 

preços de transferência no ambiente bancário encontra seu 

teste decisivo na avaliação da performance das agências e 

dos centros de funding. Cabe ressaltar que os preços de 

transferência não são, necessariamente, aplicados com esta 

finalidade, uma vez que o referencial de acompanhamento da 

rentabilidade por parte da alta administração pode divergir 

do referencial operacional das gerências, ainda que tal pro

cedimento seja totalmente desaconselhável. 

Não foi encontrado material teórico que permitisse 

uma sistematização balizadora das entrevistas a priori da 

coleta de dados. Desta forma, a rigor do processo cienti

fico, a sistematização será estruturada a partir dos dados 

coletados junto às instituições participes da amostra. Neste 

caso, portanto, o escopo teórico será pioneiramente estabe

lecido em função do exame da amostra. 

--------------------------------------
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1.5 Análise Teórico-Comparativa 

o gross approach representa um enfoque mais abran-

gente e realista do conjunto das operações bancárias. O net 

approach não permite a avaliação diferenciadora da qualidade 

das operações ativas e passivas. 

Os sistemas de preços de transferência centrados na 

perspectiva dos custos médios apresentam uma avaliação gene-

ralizante, CUJO paralelo conceitual se encontra, indubita-

velmente, no net approach. 

Os sistemas de transferência centrados na perspec-

tiva dos custos marginais representam uma evolução signifi-

cativa, aproximando os referenciais internos de produtivi-

dade bancária à Moderna Teoria Financeira, abrindo espaço à 

análise estocástica e à mensuração prospectiva da rentabili-

dade. 

Neste sentido, os Preços de Transferência por Con-

tribuição Marginal Específica representam um nível superior 

de sofisticação, incorporando avanços das outras metodolo-

gias, permitindo, através dos conceitos de spread de ativo, 

spread de passivo e mismatch spread, uma avaliação razoa-

ve·lmente precisa da produtividade das operações bancárias, 

e, em última análise, das agências e dos centros de fundos. 

r.euldade Ciências Econ6mlca• 
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1.6 Perfil da Amostra Quanto aos Sistemas de Preços 

de Transferência 

Quanto à importância conceitual e operacional do 

pool comum de fundos ( PCF) e do pool múltiplo de fundos 

(PMF), os dados coletados revelaram uma nítida preferência 

pelo pool comum de fundos. A questão sugeria a atribuição de 

notas 1 a 5 quanto à importância dos conceitos ou técnicas 

apresentados, entre os quais incluía-se o PCF e o PMF. 

TABELA 1 Importância média atribuída às metodologias de administração de pools utilizada pela 
indústria bancária brasileira, por porte e propriedade. (Notas atribuídas: O a 5) * 

Pool Comum Pool Múltiplo 

Pequeno (n=7) 2,43 0,29 
Pfporte Médio (n=2) 4,50 .4 ,50 
(n=20 ) Grande (n=ll) -3 ,45 2,82 

P.Federal (n=3) 3,33 3,00 
P/Propriedade P.Estadual (n=3) 3,00 1, 33 
(n=20) Privado (n=14) 3,00 1,71 

Estrangeiro (n=l) 4,00 4,00 

* a questão permite múltiplas respostas 

Observa-se que as médias mais altas foram encontra-

das nos bancos de médio porte (4,50 e 4,50), de grande porte 

(3,45 e 2,82), e nos bancos públicos federais (3,33 e 3,00). 

Se considerarmos que os bancos de médio porte da amostra sao 

privados (média 3 e 1, 71), verificaremos que essa preocu-

pação é particularmente importante para os bancos públicos 

federais. Tais resultados são associáveis às dificuldades de 

gerenciamento das fontes e usos nos bancos de grande porte, 

particularmente nos bancos públicos federais, em função da 
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amplitude das suas malhas de agências, do volume de fundos e 

da variedade das linhas de crédito. 

Entretanto, mesmo nestes casos, o pool comum de fun-

dos prevaleceu como técnica ou conceito sobre o pool múlti-

plo de fundos, em função das dificuldades encontradas em 

rastrear-se o funding fornecido pelo float dos depósitos à 

vista nos bancos de grande porte e, particularmente, das 

contas oficiais, no caso dos bancos públicos federais e es-

taduais. Acreditava-se que a magnitude deste float fosse ca-

paz de compensar eventuais mismatches, embora houvesse uma 

percepção generalizada de que : por razões institucionais ou 

simplesmente tecnológicas tais vantagens tendessem a desapa-

recer a médio prazo. 

o único banco estrangeiro da amostra revelou uma 

preocupação maior com a questão dos pools de fundos, e, 

ainda que não possa servir como referencial estatístico, 

acreditamos que essa perspectiva tenha raízes na cultura 

creditícia prevalecente nos bancos es·trangeiros, bem como à 

particularidade de seus fluxos de capitais. 

Os bancos de pequeno porte revelavam um interesse 

menor pela questão, uma vez que suas características merca-

dológicas permitem controles mais globalizantes das fontes e 

usos, definindo-se quase que naturalmente uma perspectiva de 

net approach. 

Verificou-se durante as entrevistas que as con-

cepções do PCF e do PMF são, não raro, equivocadamente asso-

ciadas à perspectiva do treasurer, o que torna difícil sua 

.. · .. f 
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utilização como ferramenta de mensuração da produtividade 

das operações bancárias. 

Quanto ao sistema de preços de transferência de fun-

dos utilizado, a grande maioria dos bancos em todas as ca-

tegorias optava pela taxa média de todos os fundos como 

base para o sistema de preços de transferência, como se pode 

observar na tabela 2. 

TABELA 2 Distribuição percentual das metodologias de preços de transferência utilizadas pela 
indústria bancária brasileira, por porte e propriedade. 

METOOOLOGIAS 

A B c D E F 

Pequeno (n=7) 71% o o o 28% o 
P/Porte Médio (n=2) 50% o 50% 50% 50% o 
(n=20) Grande (n=ll) 45% o 9% 27% 18% 9% 

P.Federal (n=3) 66% o o o o 33% 
P/Propriedade P.Estadual (n=3) 33% o o 33% o o .. 

(n=20) Privado (n=14) 57% o 14% 21% 35% o 

Estrangeiro (n=1) o o o o 100% o 

A= Taxa média de todos os C= Taxa média de fundos inte- E= Taxas referenciais de 
fundos rest-sensitive mercado (TR, Dólar, etc.) 

B= Taxa média de D= Taxa marginal F = Outros 
rentabilidade das 
contas remuneradas 

* Tal como na metodologia de pools é factível a utilização simultânea de mais de um sistema de 
preços de transferência. 

Optaram pela taxa média de todos os fundos 57,14 % 

dos bancos privados, 71,50 % dos bancos de pequeno porte e 

dois dos três bancos públicos federais. Cabe observar que 

esses resultados são coerentes com os dados da tabela 1, uma 

vez que a quantificação via taxas médias adequa-se mais fa-

cilmente à lógica do pool comum de fundos. 

---- -----------------------------~·~· --------------------------------------
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A questão permitia a escolha de mais de uma opção, o 

que possibilitou a verificação de algumas caracteristicas 

básicas quanto aos preços de transferência: 

nem sempre os sistemas definem um padrão 

único de custo de fundos, o que torna mais 

complexa a mensuração da produ ti v idade das 

operações bancárias, corroborando o net ap-

proach da questão anterior; 

- a concepção de taxa marginal começa a ser 

inserida no contexto dos sistemas de preços 

de transferência. ·. Os três bancos de grande 

porte privados que optaram pela . taxa margi-

nal foram examinados caso a caso, verifi-

cando-se que os sistemas estão ainda em de-

senvol vimento, associados à necessidade de 

análise quantitativa e qualitativa das agên-

cias, o que será melhor compreendido através 

na análise da distribuição de spread. 

o único banco estrangeiro respondeu pela aplicação 

parcial do conceito, associada a indexadores de mercado. ou-

tras instituições optaram pelas taxas referenciais (opção 

"E"). Nestes casos, verificou-se que os respondentes optaram 

por mais de um padrão de custo de fundos, sendo a alterna-

tiva B (taxa média de rentabilidade das contas remuneradas) 

aplicada para determinadas operações. 

De acordo com a proposta estabelecida no espaço teó-

rico, sistematizamos, a partir dos dados coletados na 

facu\dade Ciências Econáml 
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amostra, os métodos de distribuição do spread entre os cen

tros de lucro, · particularmente entre agências aplicadoras e 

captadoras. A terminologia aqui sugerida é original, asso

ciada de maneira mais objetiva possivel à realidade amos

tral. A partir das entrevistas foram identificados seis mé

todos (QUADRO 2), quais sejam: 

Quadro 5:Distribuição de Spread na Indústria Bancária Brasileira 

Global Não acompanha por agência, só por spread final 

Marginal Baseados no conceito de gross spread. 

Arbitrado Meio a Meio 50% para a aplicadÓrã e 50% para captadora. 

Arbitrado para a Aplicadora Spread COD parcela maior para a aplicadora 

Arbitrado para a Captadora Spread com parcela maior para a captadora 

Arbitrado Periodicamente A divisão do Spread é reavaliada periodicamente 

.•.: 

Definições: 

Global: quando a instituição não mensura as 

rentabilidades especificas, observando apenas o 

resultado final do conjunto das operações, numa 

perspectiva claramente de. net approach; 

Contribuição Marginal: quando as operações são 

consideradas no contexto do gross approach, bus

cando-se a identificação da rentabilidade espe

cifica do spread de operação ativa, do spread de 

operação passiva e do spread de funding, atri

buindo-se a rentabilidade especifica de cada 

componente da rentabilidade aos respectivos cen-

~-------------~---------
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tros de lucro; agências captadoras, aplicadoras 

e centro de fundos. A contribuição marginal pode 

ser alicerçada no sistema de preços de transfe-

rência marginais de fundos casados por venci-

mentos específicos, ou simplesmente em indexado-

res que permitam a identificação departamentali-

zada das três parcelas do spread. 

- Arbitrado Meio a Meio: quando a alta adminis-

tração arbitra a divisão do spread das operações 

atribuindo 50 % à captadora e 50% à aplicadora. 

Ressalte-se que esta distribuição não é embasada 

em qualquer modelo derivado da . Teoria Finan-

ceira, não dependendo de qualquer quantificação 

específica. A maior parte dos entrevistados 

apresentou razões subjetivas para a utilização 

deste método, sendo que os demais o consideravam 

operacionalmente mais prático. Sua utilização 

portanto, pode ser explicada mais em função da 

tradição do que da técnica. 

- Arbitrado para a Aplicadora: quando a divisão do 

spread é fixada de modo a favorecer a agência 

aplicadora, colocando a agência captadora num 

segundo plano de rentabilidade. Usualmente esta 

distribuiçã o confere entre 60 % a 75 % do spread 

às aplicadoras e entre 40% a 25% do spread às 

captadoras. 

faculdade Ciênctas Economlcl 
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- Arbitrado para a Captadora: quando a divisão do 

spread é fixada de modo a favorecer a agência 

captadora, colocando a agência aplicadora num 

segundo plano de rentabilidade. 

- Arbitrado Periodicamente: quando a divisão do 

spread é reavaliada periodicamente conforme a 

evolução econômica e as circunstâncias conjuntu-

rais e institucionais, podendo favorecer as 

agências captadoras ou aplicadoras. 

l 
l 
I 
I 
I 
I 
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Esses seis métodos foram encontrados nas divisões em 

classes conforme a tabela 3 abaixo: 

TABELA 3 Distribuição percentual do método de determinação do spread das operações, entre as 
agências captadoras e aplicadoras, na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade*. 

GLO 

Pequeno (n::;7) 43% 
P/Porte Médio (n::;2) o 
(n::;20) Grande (n::;ll) 18% 

P.Federal (n::;3) o 
F/Propriedade P.Estadual (n::;3) o 
(n::;20 ) Privado (n::;l4) 36% 

Estrangeiro (n::;1) o 

Total 25% 

GLO ::; (Global) Não acompanha por agência, só 
verificando o spread final. 

AMH ::; (Arbitrado Heio a Heio) Spread dividido 
50% 1 50% entre aplicadora e captadora. 

APC ::; (Arbitrado para captadora) Spread divi
dido com parcela maior para captadora. 

NID ::; (Não Identificado) Não foi possível 
identificar. 

* as alternativas são mutuamente excludentes. 

MÉTOOO 

CMR AMM APA APC APE NID NRP 

o 28% 14% o o o 14% 
o o 100% o o o o 
36% 9% 18% o 9% 9% o 

o 33% 33% o 33% o o 
33% o 33% o o 33% o 
21% 14% 21% o o o 7% 

100% o o o o o o 

20% 15% 25% o 5% 5% 5% 

CHR ::; (Contribuição Marginal) Baseados nos preços de 
transferência por contribuição marginal 
específica. 

APA ::; (Arbitrado para aplicadora) Spread dividido 
com parcela maior para aplicadora. 

APE ::; (Arbitrado Periodicamente) A divisão do spread 
é reavaliada conforme a evolução econômica ou 
circunstâncias conjunturais e institucionais. 

NRP ::; (Não respondeu) Não quis ou não pode precisar 
o sistema. 

Pela tabela 1 verificamos que . o método Global e o 

Arbitrado para Aplicadora são os mais usados. O método Glo-

bal 1 o Arbitrado Meio a Meio e o Arbitrado para a Aplica-

dora 1 todos eles estruturados na perspectiva do net ap-:-

proach 1 somam 65% dos casos. o métod~. Global é o preferido 

pelos bancos de pequeno porte, pois sua operacionalização é 

facilitada pelo porte e número de agências. A divisão favo-



rável à aplicadora é encontrada praticamente em todas as 

classes. 

Dois dos bancos de pequeno porte e um público fe

deral utilizam a Arbitragem Meio a Meio. Este método foi 

considerado obsoleto por alguns dos entrevistados. 
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Um banco público federal reavaliava periodicamente a 

distribuição do spread. Isso se fazia necessário em função 

das peculiaríssimas condições de sua estrutura de operações 

ativas, cujo mix incluía desde operações sofisticadas até 

aquelas subsidiadas pelo governo. 

Quatro bancos de grande porte, (um público estadual 

e três privados) optaram pela Distribuição por Contribuição 

Marginal. Verificados caso a caso, dois dos quatro bancos 

consideravam que seus sistemas ainda estavam em fase ex-

perimental ou de elaboração. Três dos quatro bancos utili-

zavam métodos baseados na taxa marginal como base para o 

sistema de preços de transfer~ncia para o custo de fundos. 

Ressalte-se que, como dissemos anteriormente, os preços de 

transferência não são necessariamente aplicados com a fina-

lidade de acompanhamento das agências·, embora sua emergência 

esteja associada, nas instituições da amostra, a esta 

finalidade. 

De um modo geral, tal como para a . Metodologia de 

Administração de Pools e a Metodologia de Fixação de Taxas, 

prevalece para a distribuição do spread a perspectiva do net 

approach. A captação é colocada em um segundo plano em re-



lação às operações ativas. Esta constatação merece, sem dú-

vida, um exame mais aprofundado em pesquisas futuras. 

faculdade Ciências Econ6mlc ·, 
IIBLIOT~CA 
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ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS E .PASSIVOS 



2. ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 

2.1 Concepção geral 
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A administração de A ti vos e Passivos constitui o 

conjunto de procedimentos de planejamento, implementação e 

controle dos volumes, sensibilidade de taxas, mix, vencimen

tos, liquidez e qualidade dos ativos e passivos de uma ins

tituição financeira(l4). O objetivo principal é a otimização 

das estruturas de prazo e risco, a partir das targets de re

torno pretendidas. 

mente: 

todos 

São objetos fundamentais de análise, respectiva-

- o Risco; 

- os fluxos de caixa; 

- as taxas; 

- os saldos e balanços; 

- o tempo, enquanto períodos contratuais dos ati

vos e passivos. 

o risco, enquanto objeto de análise, encontra-se em 

os níveis da administração de a ti vos e passivos, 

constituindo o referencial maior do processo analítico. A 

administração de ativos e passivos têm como eixo fundamental 

a construção e gerenciamento dos modelos de a ti vos e pas

sivos (Asset-Liability Models). 

14 William T. Thornhill, Risk Management for Financial Institutions, p.lO. 
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2.1.1 Conceitos-chave 

Inicialmente, é mister sistematizarmos os conceitos 

chave sobre os quais se estruturam os modelos de ativos e 

passivos. Nenhum destes conceitos constitui, isoladamente, o 

foco principal deste trabalho. Todos eles, entretanto, serão 

instrumentados articuladamente na interpretação das com-

posições teóricas sobre a temática principal. Colhemos aqui 

contribuições de diversos autores, consideradas basilares a 

formulação deste espaço teórico. 

a) O Risco 

O risco em A/L Management atém-se fundamentalmente 

ao risco da taxa de juros e ao risco de liquidez, já que 

ambos são ponderados quando se mensuram as perdas e ganhos 

da instituição, a partir da administração de ativos e passi-

vos . 

Platt ( lS) , sistematiza duas fontes fundamentais do 

risco da taxa de juros: 

os riscos diretos, originados no descasamento 

(mismatching) de prazos de ativos e passivos fi-

nanceiros de taxas fixas, quando da fixação de 

preços dos novos títulos emitidos,. já que as ta-

xas flutuantes absorvem, teoricamente, os riscos 

diretos; 

os riscos correlacionados, refe;rentes as f lu-

tuações potenciais das taxas de juros, origina-

15 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and Applications for Money· 
Hanagement, p.261. 

faculdade Ciências Econômtei 
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dos na possibilidade de influxos de caixa não 

previstos, em um cenário de taxas de juros des-

favorável ao planejamento financeiro. o paga-

mento antecipado de empréstimos, em um cenário 

de alta potencial da taxa de juros exemplifica-

ria este risco. 

Estas duas fontes de risco determinam os dois compo

nentes do risco inerente aos produtos financeiros( 16 ): 

- o risco de reinvestimento surge da possibilidade 

de ter que reinvestir fundos quando as taxas de 

mercado estão abaixo de niveis aceitáveis de re-

muneração, estando as operações ativas com ven-

cimentos anteriores às operações passivas; 

- o risco de preço e liquidez surge da possibili-

dade de ter que liquidar ativos quando as taxas 

de mercado estão acima dos níveis apresentados 

quando da aquisição dos ativos, estando as ope-

rações ativas com vencimentos posteriores às 

operações passivas. 

Os retornos obtidos com o capital financeiro 

compõem-se a partir das estruturas de risco e prazos das ta-

xas de juros. A estrutura de risco das taxas de juros denota 

a relação entre as taxas de retorno dos titulas e seu risco 

de falta de pagamentoC17)_ A estrutura de prazos das taxas 

16 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and . Applications for Money 
Management, p.229 . 
17 James Carter Van horne, Funções e Análise das Taxas de Mercado de Capitais, p.l28. 



de juros denota a relação entre o retorno e o prazo de ven

cimentos dos títulos (18). 

b) Sensibilidade das Taxas de Juros 

Segundo Williams ( 19 ), a sensibilidade dos ativos 

e passivos relaciona-se a dois aspectos fundamentais: 

- a rapidez com que respondem a alterações nas ta-

xas de mercado; 
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- a magnitude da alteração de seus preços a partir 

das alterações das taxas de mercado. 

Chamamos de repricing às alterações sofridas nas ta-

xas dos produtos financeiros, .após alterações dos níveis das 

taxas de mercado. 

Neste ponto, os produtos são diferenciados jurídica 

e operacionalmente enquanto ativos e passivos sensíveis às 

alterações das taxas de juros (rate-sensitive assets and 

liabilities), e não sensíveis a estas alterações. os ativos 

e passivos rate-sensitive são aqueles sujeitos a alterações 

nas taxas contratuais antes de seus vencimentos. Os demais 

ativos e passivos só sofrem repricing quando de novas 

emissões. 

Os modelos de A/L management surgem a parti r da ne-

cessidade de mensuração das diferenças entre ativos rate-

sensitive e passivos rate -sensitive, nos períodos considera-

dos. Chamamos de Gap ou Mismatch a esta diferença. 

18 James Carter Van horne, Funções e Análise das Taxas de Mercado de Capitais, p.l28. 
19 Bill Williams, Asset jLiability Measurement Techniques, p. 9-10. 
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c) A Configuração do Gap 

Configura-se uma Gap positiva quando os valores dos 

ativos rate-sensitive são superiores aos valores dos passi

vos rate-sensitive. Neste caso quando sobem as taxas, incre

mentam-se os rendimentos, e, inversamente, quando diminuem 

as taxas, os rendimentos decrescem. A relação entre rentabi

lidade e taxas é direta. 

Configura-se uma Gap negativa quando os valores dos 

passivos rate-sensitive são superiores aos valores dos ati

vos rate-sensitive. Neste caso uma alta nas taxas de mercado 

determina uma queda de rentabilidade, e, inversamente, que

das nas taxas determinam alta na rentabilidade. A relação 

entre rentabilidade e taxas é inversa. 

d) o Spread 

O spread consiste 

ativos e taxas de passivos 

na diferença entre as taxas de 

(20) A natureza das flutuações 

do spread depende substantivamente das estruturas de fixação 

de preços dos portfólios de ativos e passivos. Neste aspecto 

é fundamental ressaltar que as flutuações das taxas de ope

rações passivas e ativas não são, necessariamente, parale

las. Ressalte-se que o conceito adquire outra perspectiva no 

contexto das Finanças Internacionais. 

e) Técnicas de Imunização 

A imunização consiste no planejamento financeiro 

destinado a alcançar-se targets de retorno específicas face 

à alterações nas taxas de juros. A imunização busca a mini-

20 Eric N. Compton, Princípios das Atividades Bancárias, p.433. 
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mização dos riscos inerentes às flutuações das taxas de ju-

ros. A perspectiva da imunização é buscar com que o valor 

presente dos investimentos do portfólio flexibilizem-se pro-

porcionalmente ao valor presente do conjunto de passivos. 

f) Hedging 

A operação de hedging consiste em compensar um pas-

sivo com um ativo de igual prazo de vencimento e vice-versa 

(21). 

De maneira mais abrangente sugerimos o hedging como 

a operação financeira que visa contrabalançar perdas que 

potencialmente possam ocorrer em outra operação financeira, 

não necessariamente uma operação ativa casada com uma ope-

ração passiva, podendo traduzir-se também em operações ati-

vas de correlação negativa ou passivas de correlação nega-

tiva. A perspectiva do hedging abrange a proteção de ativos 

contra tendências inflacionárias, flutuações de câmbio, ou 

mesmo do mercado de commodities. Todavia, a principal função 

do hedging para operações bancárias centra-se na minimização 

do risco de preço/liquidez, devidamente estruturada na aná-

lise de trade-off. 

g) Trade-Off 

Denomina-se trade-off a troca existente entre risco 

e retorno. A análise de trade-off parte da estimativa dos 

ganhos ou perdas potenciais a partir do aumento do exposure 

em contrapartida à perdas e ganhos potenciais de rentabili-

dade pela diminuição do exposure. 

21 James Carter Van horne, Funções e Análise das Taxas de Hercado de Capitais, p.l03. 
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2.2 Modelos de Administração de Ativos e Passivos 

2.2.1 Perspectiva dos Modelos 

A projeção de cenários potenciais, contextualizados 

a partir da estrutura de ativos e passivos pretendida, cons

titui a base fundamental da construção dos modelos de admi

nistração de ativos e passivos. 
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A construção destes modelos envolve a estruturação 

combinada de todos os fatores determinantes das taxas de ju

ros (22), cujos principais são; 

análise das tendências históricas e presentes 

das taxas de juros; 

- determinação das tendências futuras e os efeitos 

pote nciais na rentabilida d e ; 

- estabelecimento da posição de liquidez futura da 

instituição financeira; 

- estabelecimento de metas de planejamento finan

ce i ro que contemplem a otimização da estrutura 

de ativos e pa ssivos a partir dos cenários pro

váveis. 

Sob o ponto de vista estritamente operacional, 

busca-se a e s truturação de modelos capazes de mensurar, com 

a menor marge m d e e rro possível, o impacto na estrutura d e 

preços dos ativos e pas sivos das possíveis alterações nas 

taxas de juros futuras, estimando-se, fundamentalmente, as 

margens de ri s co, a partir das targets de retorno estabele-

22 Bill Williams, Asset jLiability Heasurement Techniques, p.l4. 

~-------------------------------------------------
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cidas. Trata-se portanto, de precisar a estrutura de taxas 

de retorno. 

Esses pressupostos são articulados dentro de modelos 

analíticos, dentro os quais consolidaram-se: 

modelos de gap, que usam as projeções de 

diferenças entre os ativos rate-sensitive e os 

passivos rate-sensitive como referenciais das 

posições futuras do banco; 

- modelos de duration, que mensuram os fluxos de 

caixa intermediários (anteriores ao vencimento), 

ponderados pelo tempo e volume; 

modelos baseados na pesquisa operacional, 

particularmente nas técnicas de simulação que 

usam intensamente as técnicas computacionais e a 

informática para a projeção de cenários poten-

ciais, sobre os quais se estrutura o processo 

decisório, e a programação matemática que cons-

trói algoritmos otimizadores a partir das res-

trições ambientais. 

2.2.2 Modelos de Gap 

O enfoque da análise de Gap surgiu ao final dos anos 

setenta, a partir do modelo de Gap cumulativa de 1 ano(23). 

Tratava-se de mensurar o "dollar Gap'', ou a diferença entre 

ativos rate-sensitive e passivos rate-sensitive, conceito-

chave já explicitado anteriormente. 

23 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and Applications for Honey 
Hanagement, p.258. 
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A análise de Gap desdobra-se em duas técnicas espe-

- o modelo de Gap básico ou tradicional que men-

sura para o período contábil global {1 ano) as 

diferenças entre os ativos rate-sensitive e os 

passivos rate-sensitive (fig1), indiferente à 

estrutura de vencimentos intraperíodo do port-

fólio considerado; 

FIGURA 1 Gap Tradicional 

ATIVOS 

Taxas Variáveis 

GAP 
rate-sensitive 

t----------i - - - - - - -

Taxas Fixas 

PASSIVOS · 

Taxas Variáveis 

Taxas Fixas 

os ativos e passivos são divididos em dois pools 

comuns de fundos, variáveis ou fixos, produzindo 

a gap positiva (negativa), pela diferença entre 

os ativos variáveis e passivos variáveis, consi-

derados no período contábil; 

- o modelo de Gap periódica, que aperfeiçoa o mo-

delo de Gap básica, ao incorporar a análise da 

estrutura de vencimentos intraperíodos. Neste 

sentido, a Gap periódica resgata o conceito de 

I l 



sensibilidade do portfólio, a partir da técnica 

de b ucketsC2 4 )* de vencimento. Os buckets podem 

ser compreendidos como compartimentos, onde as 

categorias de ativos e passivos são alocadas 

conforme sua sensibilidade quanto a taxas e pra-

zos (25) expressas matricialmente em vencimen-

tos (horizontal) e categorias de operações 

(vertical). A figura 2, ilustra um perfil de gap 

descasada de acordo com uma estrutura hipotética 

de ativos e passivos. 

24 A t radução literal (baldes ) não é ut ili zada, sendo comum a interpretação de bucket como 
"compartimento" , que melhor expressa seu sentido financeiro. 
25 Bill Williams, Asset jLiability Heasurement Techniques , p.l5 
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FIGURA 2 Gap Periódica 

ATIVOS 

Venciment os 
em meses 0-1 1-2 2-3 3 - 4 5-6 

P . Jurídica 

Taxas Var . 300 350 200 100 400 

Taxas Fix . 200 100 200 100 150 

P. Física 

Taxas Var. 200 100 200 200 250 

Taxas Fix. 200 150 70 150 100 

Títulos . 150 150 80 100 100 

Especiais. 100 150 1 0 0 250 10 0 

TOTAL 1150 1000 850 900 1100 5oooJ 

PASSIVOS 

Dep.à Vi s t a 300 200 100 20 0 500 

CDBs. 200 100 400 300 300 

Int erbancários 400 150 100 100 

Especiais. 250 200 600 300 300 

TOTAL 1150 650 1200 900 1100 5000 

MISMATCH LÍQUIDO 

Ativos-Passivos o 

GAP CUMULATIVA 

Em cruzeiros o 3 5 0 o o o 

Em % de ativos o 7 % o o o 

-----------------------------------------~ 
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- o mismatch líquido é obtido pela subtração dos 

totais de passivos, por compartimento pelos to

tais de ativos por compartimentos. A gap cumula

tiva é obtida pela soma dos mismatches líquidos 

dos períodos anteriores, expressos em valores 

absolutos ou percentuais de a ti vos. A adminis

tração financeira planeja seus mismatches em 

conformidade com suas estimativas de flutuações 

para os períodos de vencimento, buscando aumen

tar a rentabilidade através de mismatches po

sitivos para expectativas de alta e mismatches 

negativos para expectativas de baixa. Mismatchs 

zerados traduzem a busca de imunização através 

do casamento tradicional de fontes e usos. 

Enquanto o modelo tradicional concentra-se no hed

ging preventivo, buscando garantir o spread básico 

(viabilizado pelo simples matching dos fluxos rate-sensi

tive), a gap periódica busca adequar o portfólio às flu

tuações de mercado, resgatando o conceito de sensibilidade. 

O modelo de Gap periódica, ao instrumentar a imuni

zação em cash-matching, viabiliza o planejamento financeiro 

estratégico, de difícil consecução nos modelos de Gap sim

ples. 

--------------------------------------
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2. 2. 3 Modelos de Ourat ion 

O modelo de duration consiste em uma técnica de va-

lor presente que mensura o vencimento estimado médio de ati-

vos ou passivos. A perspectiva do modelo é incorporar os 

fluxos intermediários, antes do vencimento propriamente 

dito. 

Em sua forma mais simples, originalmente concebida 

por Fredrick Macauley< 26), é computado multiplicando-se o 

número de períodos entre o tempo presente e o tempo em que 

ocorrerá o fluxo de caixa, pela razão do valor presente da-

quele pagamento e o valor presente total do preço do título 

e seus fluxos, ou; 

EQUAÇÂO.l 

D = l.Cl 1 (l+r) 1 + 2.C2 1 (l+r) 2 + ... + n.(Cn+Tn) I (l+r)n 

p p p 

onde Cl, C2 e Cn são os fluxos de caixa; r a taxa de des-

conto; P o valor presente total do titulo e fluxos, e 'D' o 

duration, que, sendo uma medida de prazo, será expresso em 

anos, ou unidades temporais equivalentes. 

o último fluxo incorpora em Tn o valor nominal de 

resgate do ativo. Para exemplificarmos a operacionalização 

do modelo, utilizamos um titulo hipotético de valor nominal 

de 10000 cruzeiros e prazo de seis meses, cujos fluxos res-

ponderão a taxas de 20 % ao mês, até o resgate final. As três 

figuras (3,4 e 5) demonstram a variação do tempo de duration 

26 Fredrick Hacauley Apud G. Hichael Hoebs and Eva Hoebs, Pricing Financia! Services, p.l41. 
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e do valor presente dos fluxos e principal em função das al

terações nas taxas de desconto. No primeiro caso pressupõe

se uma taxa de desconto de 30 %; no segundo 15% e, final

mente, uma taxa de 5%. 

CENÁRIO l 

Valor de Face do título cs 10.000,00 

Remuneração do título 20 % ao mês (6 meses) 

Taxa de desconto 30 % ao mês 

FIGURA 3 Duration Cenário 1 

A B c 

N V.Nominal V.Presente A I P B X N 

1 2.000,00 1.538,461 0,209108 0,209108 

2 2.000,00 1.183,430 0,160852 0,321704 

3 2.000,00 910,332 0,123732 0,371197 

4 2.000,00 700,255 0,095178 0,380715 

5 2.000,00 538,658 0,073214 0,366072 

6 12.000,00 2.486,114 0,337913 2,027480 

p Total VP 7.357,254 1 3,676279 

Duration = 3,676279 

74 

---------------------------------------



75 

CENÁRIO 2 

Valor de Face do título cs 10.000,00 

Remuneração do título 20 % ao mês (6 meses) 

Taxa de desconto 15 % ao mês 

FIGURA 4 Duration Cenário 2 

A B c 

N V.Nominal V.Presente · A I P B X N 

1 2.000,00 1. 739' 130 0,146240 0,146240 

2 2.000,00 1.512,287 0,1271 65 0,2543 31 

3 2.000,00 1.315,032 0,110579 0,331737 

4 2.000,00 1.143,506 0,096155 0,384622 

5 2.000,00 994,353 0,083613 0,418068 

6 12.000,00 5.187,934 0,436245 2,617470 

p Total VP 11.892,24 1 4,152470 

Duration = 4,152470 
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CENÁRIO 3 

Valor de Face do título Cs 10.000100 

Remuneração do título 20 9.,-o ao mês {6 meses) 

Taxa de desconto 5 % ao mês 

FIGURA 5 Duration Cenário 3 

A B c 

N V.Nominal V.Presente A I P B X N 

1 2.000100 1.9041761 01108141 01108141 

2 2.000100 1. 8141058 01102992 01205984 

3 2.000100 1. 7271675 01098087 01294263 

4 2.000100 1. 6451404 01093417 01373668 

5 2.000100 1.5671052 01088968 01444843 

6 12.000100 8.9541584 01508392 3,050352 

p Total VP 17.613,530 1 4,477254 

Duration 4,477254 . 
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Do exposto temos que : 

o tempo de duration aumenta à medida em que as 

taxas de desconto diminuem. Como a medida de du-

ration pondera o valor presente dos fluxos in-

termediários e fluxo final, quanto maiores as 

taxas, menos significativos serão os fluxos de 

prazos maiores que responderão por uma fração 

menor do valor presente total; 

- da mesma forma, quanto menores os valores nomi-

nais dos fluxos intermediários maior o duration 

do título em questão; 

- conclusivamente, fluxos intermediários nominal-

mente menores, a taxas mais baixas, aproximam o 

duration do tempo de vencimento, pois o valor do 

último fluxo, coincidente com o vencimento, 

torna-se mais significativo na ponderação, tor-

nando o tempo de vencimento quase igual ao tempo 

de duration. Se tivéssemos um título de um único 

fluxo final no vencimento, o tempo de duration 

seria igual ao vencimento. 

A partir destas observações três características dos 

modelos de duration devem ser ressaltadas: 



a) A aditividade do Duration 

o modelo de duration na administração de portfólio é 

operacionalizado pelo uso de suas características de aditi-

vidade. O duration de um portfólio de títulos é a média dos 

durations de seus títulos ponderada pelos seus respectivos 

valores presentes ( 2 7) ou; 

EQUAÇÃ0.2 

Valor total do portfólio 
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sendo Pn o valor do ativo ou passivo "n" e Dn o séu 

duration. 

Assim um portfólio X composto de três títulos de 

150, 300 e 600 cruzeiros de valor com durations de respecti-

vamente, 1,2 e 3 anos teria um duration de: 

(150.1) + (300.2) + (600.3) 
Dx = 2,4286 anos 

1050 

b) Duration enquanto Indicador de Sensibilidade 

Existe uma relação direta entre o duration e o risco 

da taxa de juros. Esta relação é matematicamente explicitada 

em Dunet z e Mahoney ( 2 8 ) como: 
EQUAÇÃ0.3 

D = dP I dY 

p 

27 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and Applications for Honey 
Hanagement, p.32. 
28 Hark L. Dunetz and James H. Hahoney, Using Duration and Convexity in the Analysis of Callable 
Bonds, Financial Anal ysts Journal, Hay-June 1988, p.56. 
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Sendo dP 1 dY a a estimativa linear das alterações de preços 

em função das alteraçõe s nas taxas. D é o duration modifi-

cado, obtido a partir da d ivisã o desta estimativa pelo valor 

presente considerado do título em questão. 

Esta relação é algebr icamente operacionalizada em 

Platt(2 9 ) 

EQUAÇÃ0.4 

como: 

% de alteração no preço = - [ D 1 (1 + i) ] . ~i . 100 

sendo [ D I (1 + i) o duration modific ado, t a l 

como interpr e tado em Fi s cher( J O), send o "i" a taxa atual, e 

"~i" a variação estimada positiva ou negativa da taxa 

considerada. 

A concepçã o operacional bá sica é que o DM (Duration 

modificado) serviria como estimador por aproximação da sen-

sibilidade dos títulos do portfólio. Es ta perspectiva é fun-

damental para a maximização de retornos, construindo-se 

portfólios de maior sensibilidade para cenários potenciais 

de queda nas t a xas de juros, e de sensibilidade mínima para 

cenários de alta nas taxas de juros,(31). 

c) Imunização em Duration: 

Pressupondo-se o paralelismo das taxas apresentadas 

nas operações ativas e passivas, é teoricamente possível a 

imunização plena frente ao risco das taxas de juros em dura-

29 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and Applications for Honey 
Hanagement, p.311. 
30 Donald E. Fischer and Ronald J.Jordan, Security Analysis and Portfol io Hanagement, p.410. 
31 op .cit. 
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tion planejando-se para que o duration das operações ativas 

esteja casado com o vencimento das operações passivas. 

2.2.3.1 Outros Modelos de Ouration 

Os modelos alternativos de duration distinguem-se do 

modelo original de Macaulay pelo tratamento dado às taxas de 

desconto, particularmente pela incorporação da estrutura de 

prazos das taxas de juros. 

Em linhas gerais os modelos se estruturam sobre as 

três teorias explicativas da formação das taxas de juros, 

definidas em Van Horne ( 32) como: 

Teoria das Expectativas não Enviesadas (Market 

Expectations Theory) formulada inicialmente por 

Irving Fischer e desenvolvida por Friedrich Lutz 

( 33) que afirma ser a taxa de juros de longo · 

prazo uma média não enviesada da taxa corrente a 

curto prazo e das taxas a curto prazo previstas 

para todo o período de ·vida de um título de 

longo prazo; 

- Teoria da Preferência pela Liquidez (Liquidity 

Preference Theory), formulada por Hicks ( 34 ) 

que afirma ser a taxa de juros determinada não 

só pela expectativa das taxas de juros mas tam-

bém pela natureza dos prêmios de liquidez ofere-

cidos como compensação pela aceitação de prazos 

32 James Carter Van horne, Funções e Análise das Taxas de Hercado de Capitais, p.87. 
33 Id.,Ibid.,p. 87. 
34 Id.,Ibid.,p. 87. 
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de retorno maiores, viés decisivo na formação 

das expectativas reais dos investidores; 

Teoria da Segmentação de Mercado (Market 

Segmentation Theory), que sustenta que tanto o 

risco do principal quanto o do rendimento são 

relativamente relevantes para os agentes de roer-

cado sendo esse duplo risco o que os leva a exi-

gir alguma proteção. Os agentes econômicos ope-

rariam, portanto, em categorias relativamente 

constantes de estruturas de prazos, sendo esta 

característica o determinante fundamental de 

suas expectativas; 

Testes comparativos da eficácia dos modelos de dura-

tion que buscam incorporar a análise da estrutura de prazo 

das taxas de juros vis-à-vis o modelo original de Macaulay 

são encontrados em Patrick LauC 35 ). Através de back- model-

ling, Lau analisou a performance dos modelos disponíveis em 

ambas as perspectivas teóricas na administração de portfó-

lias que abrangiam o período entre janeiro de 1955 a dezem-

bro de 1979. Os resultados obtidos eram bastante semelhan-

tes, o que fez com que Lau concluísse pela superioridade 

operacional do Modelo Tradicional de Macauley, face à sua 

relativa simplicidade. 

35 Patrick Lau Apud Robert A. Haugen, Hodern Investment Theory, p.409. 
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2.2.4 Modelos Baseados na Pesquisa operacional 

A evolução do liability management e a concomitante 

evolução da modelagem financeira, foi grandemente facilitada 

pela extraordinária ampliação e barateamento das tecnologias 

computacionais na indústria bancária internacional, particu-

larmente no que tange aos ambientes de micro-informática 

(36) 

As características desta evolução marcada por alte-

rações espetaculares na arquitetura de hardware, quanto ao 

porte e capacidade de processamento de dados, e na arqui-

tetura de software, quanto à acessibilidade e abrangência, 

tiveram como efeito econômico imediato uma alteração na re-

lação custo-benefício entre trabalho e capital fazendo com 

que departamentos e operações outrora trabalho- in tens i v as, 

buscassem alternativas capital-intensivas. 

o baixo custo da mão de obra brasileira relativa-

mente aos padrões internacionais, contrabalançado por um 

custo relativamente maior na indústria de informática (37) 

tenderiam a minimizar o impacto desta evolução na indústria 

bancária brasileira. Entretanto, as peculiaridades da econo-

mia brasileira, somado a alterações na textura competitiva 

( 38 ), determinaram uma radical recomposição organizacional-

tecnológica, alicerçada sobretudo nas macro-estruturas de 

36 T. Hobson, Financial Hodelling on Hicrocomputers, Journal o f the Operational Research Society, 
v.34, n.4, p.289-297. 
37 Uma análise aprofundada do tema, de extrema relevância para a indústria bancária pode ser encon
trada em Paulo Bastos Tigre, Computadores Brasileiros: Indústria, Tecnologia e Dependência. 
38 Paulo Cesar Hotta, A redefinição dos Negócios Bancários · a Partir das Tecnologias de Automação, 
Revista Brasileira de Mercado de Capitais, v.l3, n.39, p.l09-121. 
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informática. As externalidades geradas por esta evolução, 

quanto à capacidade ociosa de hardware e a evolução tecno-

lógica ambiental serão abordadas em outro capitulo. 

Sob o enfoque da administração de ativos e passivos, 

cabe apreciar a intensidade de uso do instrumental tecnoló-

gico disponivel, na construção e implementação dos modelos 

financeiros voltados à administração de a ti vos e passivos, 

particularmente sob o escopo teórico da pesquisa operacio-

nal, cuja introdução no Brasil é relativamente recente. 

Dentre as áreas de maior aplicabilidade dos modelos 

financeiros fundados na pesquisa operacional destacaram-se a 

administração de porttólios, as operações internas e logis-

tica, o corporate banking pela necessidade de personalização 

do atendimento, o marketing bancário, e, item no qual iremos 

concentrar nossa atenção, o planejamento financeiro interno 

(também chamado de administração dinâmica do balanço) aco-

plado à administração de ativos e passivos. 

Neste último, enquanto escopo teórico-prático desta-

cam-se as técnicas de forecasting, os modelos de otimização 

e, particularmente, os modelos de simulação. Analisaremos 

sucintamente as caracteristicas operacionais destes modelos. 

Ctenctas tconom•c• 
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2.2.4.1 Modelos de Forecasting 

A escolha apropriada das técnicas estatísticas nos 

modelos de forecasting dependem do horizonte preditivo dese

jado. Kalman ( 39 ) afirma que os empréstimos bancários e os 

depósitos são determinados primeiramente por forças ambien-

tais, entendendo-se como ambientais os elementos formadores 

da cultura de mercado, entendida quanto a ciclos e prazos. 

Caso essas forças ajam de forma periódica, os mode-
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los de séries temporais univariadas seriam os mais indicados 

( 40 ). No longo prazo, alterações conjunturais significativas 

determinam modificações nas composições de ativos e passi-

vos, implementadas a partir das estimativas disponíveis 

quanto ao impacto dessas alterações na oferta e demanda. 

Neste sentido, os modelos econométricos de forecasting bus-

cam, em última análise apreender as tendências da oferta e 

demanda. 

Um dos exemplos mais claros desta aplicação são os 
.. 

modelos de forecasting( 41) estruturados para a estimativa do 

passivo diário dos cheques em compensação (net clearing 

house liability), que permitem a maximização dos fundos efe-

tivamente disponíveis. Os modelos devem absorver as irregu-

laridades nas séries temporais tais como feriados, ou alte-

rações conjunturais repentinas, compatibilizados com a pro-

jeção de composição das carteiras. 

39 Kalman J. Cohen, Steven F. Haier e James H. Vander Weide, Recent Developments 1n Hanagement 
Science, Hanagement Science, v.27 , n.lO, p.l098. 
40 Id.,Ibid.,p.l098. 
41 Id.,Ibid.,p.1098. 
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2.2.4.2 Modelos de Simulação 

Um modelo de simulação é definido como um perfil ou 

conjunto de perfis de situações futuras possíveis, baseados 

em um determinado número de variáveis (42)_ 

A arquitetura dos modelos envolve várias possibili

dades instrumentais destacando-se: 

- o uso de séries históricas e da estatística des

critiva, interagindo com os modelos de forecas

ting que fundamentam as construções econométri

cas e atuariais; 
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- o uso da análise estocástica, particularmente da 

teoria da probabilidade. 

Os modelos de simulação tendem a ser aplicados para 

alicerçar o processo decisório dos demais modelos, particu

larmente 

na análise do risco de reinvestimento quando do 

vencimento das operações ativas. A construção de 

cenários em computador permite a visualização de 

diversos desdobramentos quanto às possibilidades 

de reinvestimento; 

- na construção de trade-offs. Os modelos de simu

lação permitem a construção de trade-offs entre 

risco e retorno determinando taxas probabilisti

camente estimadas a partir das séries históricas 

registradas; 

42 Bill vli lliams I Asset /Liabili ty Heasurement Techniques I p. 35. 
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na integração das variáveis exógenas, conjuntu-

rais e institucionais, com a estrutura de ativos 

e passivos da empresa, reproduzindo cenários po-

tenciais que permitem a minimização dos riscos 

no planejamento estratégico. 

Willians ( 43 ) divide a arquitetura financeira que 

fundamenta os modelos em sete etapas gradativas: 

1 2 ) descrever a atual posição do Banco: analisar 

qual a atual composição, prazos de vencimento e 

volumes da estrutura de ativos e passivos; 

2 12 ) considerar o ambiente de taxas de juros no 

qual estará inserida a estrutura de ativos e 

passivos: é mister que se estabeleçam limites 

máximos e mínimos procurando delimitar um leque 

específico de possibilidades sobre os quais se 

construirão os cenários, ainda que, teorica-

mente, tudo seja possível; 

3 º ) estabelecimento das targets desejadas: o pla-

nejamento estratégico deve contemplar todas as 

targets da estrutura de ativos e passivos. Caso 

contrário, a simulação poderá negligenciar des-

dobramentos possíveis, que, na interação do con-

junto de dados produzirá cenários totalmente 

distintos da realidade factível da estrutura de 

passivos e ativos. 

43 Bill Williams, Asset jLiability Neasurement Techniques, p.37. 

------------------------------------
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determinar quais instrumentos financeiros 

estão associados às targets: quais produtos fi-

nanceiros devem ser adicionados ao portfólio ou 

quais linhas de produtos devem ser incrementadas 

para que se atinja as targets propostas. 

5 9 ) Desenvolver o modelo: significa estabelecer os 

parâmetros a serem encaixados no modelo. É neste 

estágio, que a sensibilidade e criatividade do 

projetista financeiro tornam-se decisivas, na 

conjugação dos fatores endógenos peculiares à 

Teoria Financeira coro os fatores exógenos pecu-

liares à economia para a qual se destina o mo-

delo. 

6 9 ) elaboração dos relatórios: os relatórios devem 

observar uma determinada hierarquia informacio-

nal quanto à essencialidade, nível de profun-

didade e quantidade de informações, uma vez que 

o processo decisório é necessariamente ligado à 

restrições de tempo. 

7 9 ) avaliar o modelo: é fundamental que o modelo 

seja submetido ao teste de back-modelling para 

que se tenha uma noção precisa da variância de 

sua eficácia preditiva. 

Os modelos de simulação vêm ganhando importân-

cia, na medida em que a análise de risco passa 

ocupar um espaço maior da administração f inan-

ceira em bancos. 
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2.2.4.3 Modelos de Programação Matemática 

Os modelos de programação matemática, embora relati-

vamente mais complexos e menos acessíveis em sua concepção, 

apresentam certas vantagens sobre os demais, contemplando 

áreas emergentes na administração financeira em bancos. Se 

propriamente formulados, podem determinar o tamanho e campo-

sição ótimos da estrutura de ativos e passivos, enquanto os 

modelos de simulação apenas apresentam o leque de opções 

desta composição. 

O modelo basilar de programação matemática, a pro-

gramação linear, centra-se na formulação de problemas na 

forma de maximizamização ou (minimização) de uma função-ob-

jeti vo linear, sujei tos a equações de restrições lineares 

que traduzem em termos matemáticos os parâmetros da reali-

dade na qual se inserirá o modelo. A programação inteira 

acrescenta ao modelo original a restrição que limita o mo-

dela a soluções numéricas inteiras. 

Sob o enfoque da administração financeira em bancos, 

KalmanC 44 ) sintetiza os inputs desses modelos fundamen-

talmente em; 

restrições e orientações quanto as variáveis, a 

saber: fundos disponíveis, níveis de risco acei-

táveis, limites de empréstimos e limites norma-

tivos e institucionais; 

44 Kalman J. Cohen, Steven F. Haier e James H. Vander Weide, Recent Developments in Hanagement 
Science, Management Science, v.27, n.lO, p.llOO. 
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previsão das taxas de juros, demanda de 

empréstimos e níveis de depósitos. 

Ainda em Kalman encontramos a classificação dos 

principais modelos de programação matemática aplicados à 

gestão de ativos e passivos: 

a) Programação Linear Intertemporal: 

O modelo propõe-se à determinação de uma seqüência 

ótima de posições na estrutura de ativos e passivos sobre um 

determinado horizonte de planejamento. O output ótimo do mo-

delo seria a seqüência de composições que gerassem o mais 

alto valor presente possível, submetido a restrições de 

risco, liquidez e taxas a partir dos resultados da análise 

de forecast. 

b) Programação por Objetivos: 

A programação por objetivos amplia a programação li-

near, incorporando a existência de múltiplos e, possível-

mente conflitantes, objetivos, sendo exemplar os modelos que 

buscam otimizar os componentes lucro, razão emprésti-

mos/depósitos, adequação de capital e liquidez. Os modelos 

centrados na programação por objetivos são particularmente 

importantes quando articulados com os modelos de simulação e 

forecasting na avaliações de trade-offs, típicas do planeja-

mento estratégico. 

faculdade Ciências E:.conom1ca• 
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c) Programação Estocástica de Múltiplos Estágios: 

os modelos centrados nesta perspectiva incorporam a 

i ncert ez a e a a nálise prob a b ilíst i c a no c ontexto d a progra-

mação matemática. 

2.3 Análise Teórica Comparativa 

A análise crítica dos modelos submeter-se-à, nos li-

mites do escopo teórico de seus proponentes, aos seguintes 

critérios teóricos e operacionais: 

a) Teoricamente a consistência interna dos modelos 

pode ser avaliada em três níveis: 

a aderência e plast i cidade da arquitetura do 

modelo ao contexto em que se pretende utiliza-

lo; 

- a qualidade da informação por ele demandada; 

- a qualidade da informação por ele fornecida. 

b) Operacionalmente a .eficácia dos modelos analiti-

cos pode ser avaliada a partir de três elementos bási-

c os ( 45) : 

o modelo deveria revelar o mais amplo espectro 

de possibilidades combinatórias de ativos e pas-

sivos, capazes de alterar o exposure da insti-

tuição; 

45 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and Applications for Money 
Hanagement, p. 258 . 

-------------------------------------------
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- o modelo deve ser abrangente, de modo a incorpo-

rar comparativamente todas as operações ativas e 

passivas; 

- o modelo deve permitir que as decisões de con-

trole de risco sejam implementadas incremental-

mente. Ou seja, o espectro de possibilidades de-

cisórias geradas por ele não pode inviabilizar o 

espectro de possibilidades decisórias futuras. 

Adicionalmente, é fundamental que o modelo e os re-

ferenciais por ele fornecidos sejam facilmente compreensí-

veis pelos administradores responsáveis pelo processo deci-

sério. 

2.3.1 Críticas aos Modelos de Gap 

As deficiências dos modelos de Gap são sintetizadas 

por Platt em três níveis: 

- quanto às necessidades informacionais dos mode-

los de Gap. Os modelos de Gap dependeriam gran-

demente de um tracking de informações extrema-

mente vasto com custos informacionais que eleva-

riam os custos de transação; 

quanto à extrema restri tibilidade na estrutu-

ração de ativos e passivos (Restrictive As-

setjLiability Choices). A leitura teórica for-

necida pelos modelos de Gap periódica, ao enfa-

tizar excessivamente o casamento de ativos e 

passivos em função da análise tradicional das 

estruturas de prazos (por vencimentos), conduzi-

culdade Ciências Econômlc ' 
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ria a estruturas de ativos e passivos extrema-

mente rígidas. Esta rigidez geraria over-

hedging, ou seja, a minimização excessiva de 

riscos com a conseqüente não otimização das es-

truturas de retorno das taxas de juros; 

- quanto à inexistência de índices quantificadores 

da exposição de risco. Esta crítica está ligada 

à aceitação da idéia de que o modelo de duration 

efetivamente fornece esse indicador através de 

sua equação de sensibilidade. À inexistência 

deste índice seria um obstáculo à quantificação 

do trade-off entre risco e retorno, tornando o 

modelo de Gap menos eficaz relativamente ao mo-

dela de duration. 

2.3.2 Criticas aos Modelos de Duratioo 

ÀS críticas aos modelos de Duration são sintetiza-

quanto à precisão como estimador de sensibili-

dade. Teoricamente, a sensibilidade no modelo de 

duration seria facilmente quantificável. Em ter-

mos práticos um portfólio de duration "5", so-

freria uma alteração nos seus preços de 5 pontos 

percentuais para cada alteração de um ponto per

centual nas taxas de juros(46). Entretanto, na 

equação 4 ( p. 78) observamos que as estimativas 

46 Hark L. Dunetz and James H. Hahoney, Using Duration and Convexity in the Analysis of Callable 
Bonds, Financial Analysts Journal, May-June 1988, p.59. 
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são alicerçadas em durations estruturados pelas 

taxas atuais. A estimativa de alteração de ta-

xas, é por si modificadora dos valores de dura-

tion. Sendo o duration uma estimativa linear de 

uma relação matemática curvilínea <47 ), sua efi-

cácia preditiva fica extremamente limitada em um 

cenário de alterações bruscas das taxas de ju-

ros. Nosso exemplo reflete essa lacuna teórica, 

pois se aplicarmos a equação de sensibilidade 

para a alteração estipulada entre as figuras 3 

e 4, de 15 pontos percentuais ( 30%-15%), ve-

rificaremos que a alteração estimada de aproxi-

madamente 42% é bastante distinta da alteração 

observada no valor presente do portfólio, que 

varia da figura 3 para a figura 4 em aproximada-

mente 62%. (de 7. 357,254 para 11.892,24). A va-

lidade preditiva, fica, portanto, restrita a pe-

quenas variações nas taxas de juros, razão pela 

qual busca-se hoje o desenvolvimento de modelos 

teóricos que absorvam a convexidade das séries 

históricas de taxa~(48). 

quanto à eficiência para imunização: Em que pese 

o questionamento quanto à convexidade, os de-

fensores da análise de Gap não têm encontrado 

suporte teórico e empírico quanto à superiori-

47 Mark L. Dunetz and James I.J. Hahoney, Using Duration and Convexity in the Analysis of Callable 
Bonds, Financial Analysts Journal, May-June 1988,p.57 . . . 
48 Id.,Ibid.,p.58. 

------ -----------------
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dade dos modelos de Gap em relação ao duration 

enquanto técnica de imunização. Os trabalhos de 

Bierwag, Kaufman, Schweitzer, Toevs, Hackett, 

Lau, Leibowitz e Weinberger(4 9 ) corroboram a 

teoria de que os portfólios fundados nos modelos 

de duration superam os portfólios administrados 

por Gap. Efetivamente, testes compara ti vos de 

back-modelling realizados por Fischer e Weil(50) 

para período entre 1925 e 1968 indicam clara-

mente esta superioridade. 

2.3.3 Críticas aos Modelos de Pesquisa Operacional 

Mesmo os mais ardorosos defensores dos demais mode-

los (Platt, Williams) reconhecem que os modelos construídos 

sob o enfoque de pesquisa operacional apresentam inegáveis 

vantagens tecnológicas sobre os demais, na medida em que a 

análise de simulação produz seus resultados em um contexto 

prospectivo ou dinâmico, enquanto os demais tendem a produ-

zir resultados estáticos. 

PlattC 51) resume sua crítica aos excessivos custos 

informacionais e administrativos que a construção e adminis-

tração dos modelos, teoricamente, gerariam. A idéia subja-

cente a esse raciocínio é de que a sofisticação tecnológica 

49 Apud Donald E. Fischer and Ronald J. Jordan, Security Analysis and Portfólio J.lanagement, p.415. 
50 Lawrence Fisher e Roman L. Weil Apud Donald E. Fischer and Ronald J. Jordan, Security Analysis 
and Portfólio Management, p.415. 
51 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: New Techniques and Applications for Money 
Management, p.302. 
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dos modelos requereria recursos humanos e materiais cujos 

custos adicionais não seriam exatamente compensatórios. 

Entretanto, defensores do uso da pesquisa operacio-

nal na administração financeira em bancos creditam esse ce-

ticismo menos a aspectos objetivos do que a elementos de or

dem subjetiva. Derwa(52) afirma que obstáculos psicológicos 

normalmente são mais importantes do que os obstáculos técni-

cos na aplicação dos modelos baseados na pesquisa operacio

nal. Royer (5J) sugere ainda que a implementação do uso de 

modelos de pesquisa operacional deve ser realizada de modo 

gradual e planejado face ao seu impacto junto à adminis-

tração tradicional. É provável que a pesquisa operacional 

venha a absorver nos próximos anos os demais modelos, sem 

nega-los, acrescentando-lhes sofisticação tecnológica, fir-

mando-se como o ferramental mais importante da administração 

financeira em bancos. 

52 Kalman J. Cohen, Steven F. Haier e James H. Vander Weide, Recent Developments in Management 
Science, Management Science, v.27, n.lO, p.llOO. 
53 Id.,Ibid.,p.llOO. 
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No que tange à abordagem financeira moderna e tradi

cional são necessários três esclarecimentos para que se di

mensione de maneira mais apropriada o alcance e as limi

tações da coleta de dados sobre gap e duration, percebidos 

durante a pesquisa e entrevistas: 

- não existe uniformidade na interpretação da 

terminologia, nos termos explicitados no 

capitulo "método de pesquisa"; 

- a análise de duration é ainda pouco conhe

cida. Alguns dos entrevistados confundiam-na 

conceitualmente o com a análise da estrutura 

de vencimento dos titulas. Somente dois 

entrevistados conheciam razoavelmente a aná

lise de duration e consideravam-na pouco 

operacional, pelo menos no atual estágio de 

desenvolvimento da técnica; 

- a análise de Gap não pode ser precisada den

tro de uma perspectiva estritamente acadê

mica, em modelos rigidos, face às peculiari

dades institucionais da estrutura de ativos 

e passivos da indústria bancária brasileira. 

O exemplo mais claro deste questionamento 

pode ser visualizado na dificuldade que os 

bancos estatais ~ncontram na conciliação, 

dentro da mesma estrutura de ativos e passi-
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vos, do funding subsidiado, destinado as 

operações do setor governo, com o funding 

comercial. 

Não é difícil inferir-se que a análise de Gap 

tradicional cede espaço a análises de Gap mais sofisticadas, 

pois seria impossível operacionalizá-la no contexto infla-

cionário brasileiro sem considerar a estrutura de ven-

cimentos intraperíodos. Isso em nada desmerece a estrutura 

conceitual estabelecida. Pelo contrário, reforça-a, pois a 

concepção original de gap periódica será a mesma em todos os 

casos. o perfil amostral propriamente dito pode ser obser-

vado na tabela abaixo: 

TABELA 4 Importância média conferida aos conceitos e t écnicas financeiras utilizadas pela indústria 
bancária brasileira, por porte e propriedade. (Notas Atribuídas: O a 5) 

TÉCNICA OU CONCEITO 

GAP DUR VPL COP TP PBK TIR Héd/Classes 

Pequeno (n=7) 1,43 1,00 2,29 2,86 1,00 1,14 3,43 1,88 
PfPorte Médio (n=2) 5,00 4,50 5,00 5,00 2,50 1,50 4,00 3,93 
(n=20) Grande (n=ll) 3,00 2,91 3,64 3,27 2,09 2,27 3,82 3,00 

P.Federal (n=3) 4,33 4,67 4,67 4,33 2,67 1,00 4,67 3,76 
F/Propriedade P.Estadual (n=3) 1,67 1,67 1,00 1,67 o,oo o,oo 1,00 1,00 
(n=20) Privado (n=14) 2,24 2,00 3,12 3,00 1,59 1,65 3,59 2,46 

Estrangeiro (n=1) 5,00 4,50 4,00 5,00 1,50 2,50 4,00 3,79 

* 
GAP = Análise de gap DUR = Duration VPL = Valor presente líquido 
COP = Custo de oportunidade TIR = Taxa interna de TP = Teoria do portfolio 

retorno 

À luz do perfil amostral identificado na tabela 4 as 

entrevistas permitem várias interpretações conclusivas 

quanto às características da indústria bancária na abordagem 

financeira moderna e tradicional. 

cu\ 



98 

Observou-se que, de um modo geral, existe uma 

preocupação maior, nos bancos de médio e grande porte, 

quanto à utilização das técnicas de administração de ativos 

e passivos, o que corrobora a nossa percepção de que a har

monização das estruturas de ativos e passivos é mais com

plexa nos bancos de grande porte. Isso é particularmente 

realçado nos bancos públicos federais. 

Em quase todas as classes, os elementos analíticos 

pertinentes à administração financeira de empresas não fi

nanceiras, configurados no valor presente líquido e no custo 

de oportunidade, são mais familiares aos entrevistados do 

que os elementos analíticos pertinentes à administração fi

nanceira em bancos. Visto intraclasse, isto é realçado nos 

bancos de pequeno porte, em boa medida porque a estrutura de 

suas operações ativas é mais voltada ao corporate banking e 

a lógica de atacado, sendo, neste contexto mais tranqüila a 

harmonização das estruturas de ativos e passivos. 

Nas demais classes estas diferenças . são atenuadas, 

embora as pontuações sejam, em quase todas as técnicas, pre

dominantemente superiores nos bancos de grande e médio 

porte. Os bancos públicos estaduais conferiram importância 

relativamente menor aos itens considerados. 

A análise de GAP recebeu pontuações superiores nos 

bancos de médio e grande porte. Estes resultados são, até 

certo ponto, associáveis às peculiaridades operacionais des

tas instituições, cujos portfólios apresentam estruturas de 

prazo e retorno relativamente mais heterogêneas e complexas. 
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Mesmo nestas classes, a análise de VPL e TIR apresenta maior 

importância do que as técnicas voltadas exclusivamente à ad-

ministração financeira em bancos. 

De um modo geral os executivos entrevistados relegam 

a um segundo plano as concepções pertinentes à Teoria do 

Portfólio, que, teoricamente, seriam particularmente impor-

tantes nas políticas de investimento. Entretanto, os comen-

tários a respeito do tema não foram suficientes para embasar 

ilações mais substanciais. Apenas dois dos entrevistados fi-

zeram referências a idéia de que as premissas dos modelos da 

Teoria do Portfólio não poderiam ser reproduzidas no con-

texto brasileiro. Nossa percepção é de que o tema merece um 

tratamento diferenciado em estudo mais especializad~, o que 

fugiria aos limites de nosso trabalho e ao alcance de nossas 

entrevistas. 

Dentro da perspectiva da análise financeira tra-

dicional, a taxa interna de retorno ainda permanece como 

instrumento analítico bastante importante, mesmo quando com-

parado as outras técnicas, particularmente nos bancos públi-

cos federais, enquanto o Pay-Back é considerado um instru-

mente relativamente obsoleto. · 

C\ênc\as Econ&m ca 
f cu\dad~lBL\OlECA . 
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A importância dos modelos de simulação e uso de ce-

nários, pode ser observada na tabela 5. 

TABELA 5 Importância média conferida ao uso de cenários e simulações, na indústria bancária brasi
leira, por porte e propriedade. (Notas atribuídas: O a 5) 

Pfporte 
(n=20) 

F/Propriedade 
(n=20) 

USO DE CENÁRIOS E SIMULAÇÕES 

Simulação Cenários Médjdas Classes 

Pequeno (n=7) 2,14 0,71 1,42 
Médio (n=2) 4,50 1,50 3,00 
Grande (n=ll) 4,09 2,27 3,18 

P.Federal (n=3) 4,67 5,00 4,84 
P.Estadual (n=3) 2,67 1,67 2,17 
Privado (n=l4) 4,50 o,oo 2,25 

Estrangeiro (n=1) 3,29 1,76 2,53 

o uso dos modelos de simulação e cenários tem clara 

aderência à definição negocia! dos bancos brasileiros, no 

contexto inflacionário. Observa-se que a simulação, vista 

pela maior parte dos entrevistados como ferramenta analítica 

mais caracterizadamente voltada a definições negociais de 

curto prazo, recebeu notas relativamente altas em todas as 

classes, sendo grande a preocupação quanto à possibilidade 

de estimativa dos di versos resultados potenciais das ope-

rações. O mesmo não acontecia com a construção de cenários, 

cujo enfoque envolveria variáveis exógenas mais vinculadas à 

perspectiva macroeconômica e ao longo prazo. 

Três outras ferramentas, comuns à abordagem da pes-

quisa operacional, foram analisadas no contexto da indústria 

bancária. Nosso estudo foi estruturado de sorte a permitir a 

investigação de sua importância em quatro itens da ad-



ministração financeira em bancos: investimentos, emprésti

mos, administração de carteiras e, particularmente, a admi

nistração de ativos e passivos, tal como sumarizado na ta

bela 6 . 

101 
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TABELA 6 I1portância média conferida ao uso da pesquisa operacional na indústria bancária 
brasileira discriainado por técnica, área de utilização da técnica, porte e propriedade, na 
Adlinistração Financeira dos Bancos.(Notas atribuídas: O a 3) 

UTILIZAÇÃO DA PESQUISA OPERACIONAL 

Classificação Investi- Emprés- Administração Administração de 
Por porte (n=20) mentes ti mos de Carteiras Ativos e Passivos 

Prog. Linear 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pequeno Prog.Inteira 0,00 0,00 0,00 0,00 

Porte (n=7) Estatística 0,29 0.29 0,29 0,29 

média (Pequeno) 0,10 0,10 0,10 0,10 

Prog. Linear 1,00 1,50 1,50 1,50 
Médio Prog.Inteira 1,00 1,50 1,50 1,50 

Porte (n=2) Estatística 1,00 1,50 2,50 2,50 

média (Médio) 1,00 1,50 1,83' ' 1,83 

Prog. Linear 0,38 0,50 0,12 0,12 
Grande Prog.Inteira o,oo 0,50 o,oo ' 0,00 

Porte (n=ll) Estatística 0,12 0.38 0,38 0,50 

média (Grande) 0,17 0,46 0,17 0,21 

Classificação Investi- Emprés- Administração Administração de 
Por Propriedade (n=20) mentos ti mos de Carteiras Ativos e Passivos 

Prog. Linear o,oo 0,00 0,00 0,00 
P.Federal Prog.Inteira 0,00 0,00 0,00 0,00 

(n=3) Estatística 0,50 0.50 1,50 1,00 

média (P.Federal) 0,17 0,17 0,50 0,33 

Prog. Linear 0,50 2,00 0,50 0,50 
P.Estadual Prog.Inteira 0,00 1,00 0,00 0,00 

(n=3) Estatística 0,00 0,00 0,00 0,00 

média (P.Estadual) 0,17 1,00 0,17 0,17 

Prog. Linear 0,31 0,44 0,25 '·: 0,25 
Privado Prog.Inteira 0,12 0,44 0,19 0,19 
(n=14) Estatística 0,31 0.50 0,62 0,69 

média (Privado) 0,25 0,46 0,3S 0,38 

Prog. Linear 0,00 0,00 0,00 0(00 
Estrangeiro Prog.Inteira 0,00 0,00 o,ou 0,00 

(n=1) Estatística o,oo 0.00 o,oo 0,00 

média (Estrangeiro) 0,00 0,00 0,00 0,00 

F culdade Ciências tconom•c•• 
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Conjugando estes dados com as entrevistas foi possí-

vel estabelecer-se a leitura de que, de um modo geral, 

pouca importância é atribuída aos modelos de pesquisa opera-

cional na perspectiva dos administradores financeiros, par-

ticularmente a nível da alta administração. Todas as demais 

inferências devem ser visualizadas dentro deste contexto. 

Os métodos estatísticos são relativamente mais 

familiares aos administradores entrevistados. Percebe-se que 

os recursos da pesquisa operacional são mais facilmente as-

sociáveis à logística do que à administração financeira. 

Esta indiferença aos modelos de Pesquisa Operacional é, par-

ticularmente, acentuada nos bancos de pequeno porte e rela-

tivamente menos acentuada nos bancos de médio porte. Nos de-

mais casos existe uma semelhança maior na importância atri-

buída. 

Algumas das observações dos entrevistados foram 

particularmente reveladoras do caráter da utilização destas 

técnicas, sendo sugestivas de que a gestão de capitais nos 

bancos múltiplos brasileiros obedece à uma hierarquia opera-

cional distinta daquela utilizada nos contextos onde os mo-

delos foram originalmente concebidos. Assim sendo, os execu-

tivos dos bancos múltiplos podem eventualmente estar utili-

zando estas técnicas na gestão financeira e administrativa, 

sem propriamente conhecerem su~ complexidade sistêmica. Isto 

é particularmente visível na utilização dos pacotes e 

softwares utilizados pelos executivos. 

faculdade Ciências Econftmlcas 
BIBLIOTECA 
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Ao encontro desta colocação, foi constatado que os 

especialistas das áreas de pesquisa operacional e informá-

tica operam de maneira relativamente pouco integrada à área 

financeira, sendo que seu potencial é direcionado de maneira 

mais substancial para a logística e os controles de custos e 

controles burocráticos. 

Alguns entrevistados expressaram ceticismo na uti-

lização de modelos matemáticos de qualquer espécie na oti-

mização do processo decisório da administração de ativos e 

passivos. Segundo estes entrevistados os condicionantes de 

curto prazo impediam a utilização de tais ferramentas. De 

maneira mais objetiva, foi externada a idéia de que " ... os 

spreads eram suficientemente elevados, tornando discutíveis 

tais sofisticações." 

As próprias limitações e restrições encontradas na 

coleta de dados sobre a administração de ativos e passivos 

sugerem, por si só, que futuros estudos científicos sobre a 

questão devam envolver variáveis adicionais, derivadas de 

uma minuciosa análise contextual que transcenda a simples 

análise endógena dos modelos a partir de sua transposição à 

realidade da indústria bancária brasileira. 

Ainda que se admita que os spreads médios da in-

dústria bancária brasileira apresentem valores absolutos 

bastante elevados, não foram apresentados elementos que jus-

tificassem a não utilização do ferramental quantitativo e 

analítico da Teoria Financeira e da pesquisa operacional com 

raculaaae Cienctas tcon 
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fins à otimização relativa na gestão dos recursos financei

ros. 

Em outras palavras, lucros altos não significam que 

não possam ser maiores, assim como custos baixos não signi

ficam que não possam ser menores. Ressalte-se que essa oti

mização é factível sem alterações nos níveis das taxas de 

juros. 
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Abre-se espaço à conclusão de que existe ponderável 

capacidade ociosa na utilização dos recursos financeiros na 

indústria bancária brasileira, se considerarmos o universo 

de recursos tecnológicos e científicos disponíveis pelas 

instituições, indubitavelmente, sub-aproveitados. Esta pers

pectiva será resgatada na análise da questão produto. 
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ANÁLISE DE RENTABILIDADE POR CLIENTES 



3. ANÁLISE DE RENTABILIDADE POR CLIENTE 

3.1 Concepção geral 
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Enquanto os modelos de ativos e passivos representam 

a evolução da administração financeira na perspectiva da 

alta administração, os sistemas de análise de rentabilidade 

por cliente são a outra face desta evolução, quando trans

posta ao nível de administração das agências e pontos de 

operação. 

A estruturação dos sistemas de análise de rentabili

dade por cliente deve traduzir, no nível gerencial, os 

objetivos do planejamento estratégico e da administração de 

ativos e passivos, pois seus parâmetros proporcionam a aná

lise comparativa dos clientes no contexto das agências. 

Neste sentido, a escolha destes parâmetros, particularmente 

as medidas de rentabilidade e os padrões de rentabilidade 

adotados pela instituição, podem perfeitamente espelhar os 

objetivos e o grau de sofisticação no relacionamento banco

cliente. 

A construção e implementação de modelos de análise 

de rentabilidade merece, pela sua complexidade, trabalho es

pecífico, que no nosso entendimento, priorize a abordagem 

quantitativa enfocada pela pesquisa operacional. o objeto de 

nossa abordagem, nos limites de nossa proposta, é a sistema

tização teórica sob o enfoque da Ciência Bancária, de ma

neira mais sintética e objetiva possível, . dos elementos 

constitutivos genéricos da aná lise de rentabilidade por 

cliente, a saber: 
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- sua definição, objetivos e características: 

- as etapas do projeto e implementação do sistema; 

- os enfoques teóricos da análise; 

as principais medidas de rentabilidade, in-

cluindo o tratamento do risco e do capital pró-

prio; 

os padrões de avaliação da rentabilidade por 

clientes; e 

os sistemas de custos bancários, apenas 

classificando-os quanto aos seus sistemas de 

apuração, uma vez que constituem objeto especí-

fico de pesquisa, que foge aos limites deste 

trabalho. 

Estes elementos teóricos, balizarão a coleta de da-

dos e análise das instituições partícipes da amostra, quanto 

ao seus sistemas de análise de rentabilidade por cliente. 

3.2 Definição, Objetivos e Características 

A análise de rentabilidade por cliente (ARC) pode 

ser definida como um processo, sistemático ou não, onde se 

computa o lucro efetivamente advindo do relacionamento total 

banco-cliente, comparativamente ao objetivo de lucro asso-

ciado ao cliente. 

A concepção mais atual da ARC busca identificar a 

contribuição marginal de cada cliente à rentabilidade da 

instituição, expressa pela rentabilidade dos ativos (ROA re-

p culdade Ciências Econõmlc 
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turn on assets) e pela rentabilidade do capital próprio (ROE 

return on equity). 

Hodiernamente, o foco central não é, portanto, o 

simples cálculo da rentabilidade global mas sim o desenvol-

vimento de um ranking que relativize a co~tribuição de cada 

cliente em relação aos objetivos de rentabilidade estabele-

cidos pela estimativa de rentabilidade potencial daquela ca-

tegoria de clientes. 

Os objetivos da ARC podem ser sintetizados em (54): 

- otimizar a rentabilidade por cliente; 

- balizar alterações no portfólio da instituição, 

a partir da análise quantitativa das operações 

ativas e passivas; 

- avaliar a performance dos administradores e do 

corpo burocrático; 

- proporcionar diretrizes de marketing orientadas 

pelo lucro,(profit oriented marketing); 

- auxiliar na fixação de preços; e 

auxiliar a organização contábil 

As características operacionais fundamentais da aná-

lise de rentabilidade por clientes são: 

analisa todo o relacionamento banco-cliente e 

não só um aspecto (relationship policy); 

- focaliza a contribuição para o lucro após somar 

todas as receitas efetivamente advindas do 

54 Ellen H. Hozwecz et al., Customer Profitability Analysis: a tool for improving bank profits, p.3 

culdade Ctncias con lc 
I IOTEC 

L_____ _ - -



cliente e subtrair todas as despesas efetiva

mente ocorridas com o cliente; e 
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- analisa a contribuição de lucro do cliente em 

relação à contribuição potencial deste mesmo 

cliente. 

A noção de relacionamento total deriva-se em boa me

dida dos princípios do Relationsbip Management, particular

mente na categoria de administração de rentabilidade. o re

lationship management será abordado na administração de tar

gets e produtos. 

A análise da contribuição específica do cliente, 

associada à idéia de contribuição marginal, consiste na es

truturação de referenciais quantificáveis passíveis de com

paração com os padrões de rentabilidade da instituição. Esta 

estruturação permite que se estabeleçam graduações (ranking) 

de clientes e mercados. 

3.3 Projeto e Implementação do Sistema 

O projeto e implementação do sistema subdivide-se em 

sete etapas fundamentais(55): 

1 º escolher, a partir do planejamento estratégico e 

da proposta da administração de ativos e passivos, qual mé

todo será utilizado para a ARC; 

2 º escolher o padrão de rentabilidade a ser utili-

zado; 

55 Ellen H. Hozwecz et al., Customer Profitability Analysis: a tool for improving bank profits, p.5. 
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3 º definir os produtos e serviços que compreendem a 

análise; 

4 º discriminar itens de custo e de receitas a serem 

computados, (sistemas de custos); 

5 2 organizar os procedimentos para a obtenção dos 

dados de saldos, receitas e custos necessários; 

6 º projetar as estruturas de software, hardware, 

burocráticas e hierárquicas, compatíveis com o sistema dese

jado; e 

7 2 reeducar o corpo funcional, particularmente as 

gerências para a plena utilização da ARC. 

O proj e to e implementação do sistema adequa-se ao 

porte, perfil institucional, objetivos de mercado e recursos 

de cada instituição, podendo apresentar marcantes diferenças 

operacionais e tecnológicas. 

dos são: 

Os elementos de rentabilidade normalmente considera-

para receitas: 

juros recebidos; 

taxas cobradas; e 

- rendimentos atribuídos a depósitos (float, saldo 

médio, etc.); 

para despesas: 

- custo de fundos; 

- juros pagos; 

- despesas administrativas; 

- cus tos operacionais das contas; 
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- custo de risco; e 

- outras despesas. 

3.4 A perspectiva do Risco e do Capital Próprio na 

Análise de Rentabilidade por Cliente 

A explosão tecnológica, a competição, a abrangência 

de mercados e a internacionalização têm compelido as empre-

sas financeiras a alterarem suas políticas administrativas 

centradas na análise de crédito para políticas administrati

vas centradas na análise de risco(56). A inserção do risco 

na análise de rentabilidade por cliente subordina-se à cul-

tura de crédito da empresa e à sua estrutura de critérios 

de créditoC 57 ). 

Operacionalmente a inserção do risco obedece ao cr1-

tério de relativização da rentabilidade, pois operações com 

taxas de retorno aparentemente mais altas (baixas) têm sua 

rentabilidade real diminuida ou aumentada quando reavaliadas 

em função da relação risco-retorno. 

A sistematização do tratamento do risco subordina-se 

a esta perspectiva, subdividida em dois níveis de avaliação 

56 William H. Sayre, Shift from credit policy to risk Management Policy. The Journal of Commercial 
Bank Lending, January 1988, p.5. 
57 R.B. SWARENS, Managing Risks in Consumer Loan Portfolios, The Journal of Commercial Bank Lending, 
December 1990, p.5-8. 
58 Ellen M. Mozwecz et al., Customer Profitability Analysis: a tool for improving bank profits, 
p.21. 

----------------------------------------~ 
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- o risco pode ser relativizado em função da aná-

lise intrínseca das operações, traduzindo-se 

unicamente como despesa; 

o risco pode ser relativizado associando-o a re-

tornos do capital próprio. Neste caso, o capital 

próprio opera como referencial de graduação de 

risco, podendo ser inserido no sistema como de-

dução no custo de fundos, como denominador de 

rentabilidade das operações ou, da mesma forma, 

como despesa; 

3.4.1 O Risco como Despesa 

O risco como despesa pode ser computado em função do 

volume de empréstimos ou em função dos prazos e da 

possibilidade de inadimplência. 

Quando a despesa de risco é mensurada em função do 

volume de empréstimos, proporcionaliza-se o valor das perdas 

potenciais em função das provisões contábeis de perdas, 

ponderado pelos respectivos volumes por categoria. 

Na outra abordagem visualiza-se o risco em função do 

prazos e da possibilidade de inadimplência. Os valores são 

determinados a partir dos valores históricos registrados 

para cada categoria, ou arbitrados em função dos objetivos 

estratégicos estabelecidos. Com estes dados constrói-se a 

matriz de risco. A matriz de risco de WILLIANs(59), estrutu-

59 Edward J. WILLIANS, Pools of Risk - Article N2 4: The Risk Matrix - A Tool for Bank Analysis, The 
journal of Commercial Bank Lending, January 1986, p.3-6. 

- --------- - -----------------



rada a partir da concepção holística de crédito, apresentava 

no eixo vertical as divisões quanto ao tipo de risco, e no 

eixo horizontal as diversas categorias de empréstimos. Nesta 

mesma concepção, a matriz de risco analisada ( 60 ) apresenta 

a gradação vertical, expressando o risco de prazo, e a hori

zontal o risco de inadimplência. 
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O conceito pode ser melhor compreendido a partir do 

exemplo simplificado , onde N1,N2,N3,N4,N5 e N6 representam 

os níveis de risco e 1m, 2m e 3m os prazos em meses, para 

as diversas combinações hipotéticas de risco, expressas como 

taxas percentuais das operações, que traduzem prêmios de 

risco a serem apropriadas como despesas no cômputo da renta

bilidade. 

Risco de Inadimplência 

Prazos N1 N2 N3 N4 N5 N6 

1m 0,1 % 0,2% 0,3 % 0,4% 0,5% 0,6% 

2m 0,2 % 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 

3m 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7% 0,8% 

3.4.2 O Risco Associado ao Capital Próprio 

A vinculação do risco ao capital próprio resgata a 

concepção fundamental da atividade b~ncária enquanto inter

mediação de risco, pois as medidas de rentabilidade inseri

das nesta perspectiva contemplam o capital próprio enquanto 

60 Ellen M. Mozwecz et al., Customer Profitability Analysis: a tool for improving bank profits,p .22. 
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intermediário real entre as operações ativas e passivas, 

funcionando como seguro do depositante. Esta vinculação obe-

dece ao critério de relativização da rentabilidade. 

Em termos práticos, operações com maior risco re-

quererão maior apropriação de capital pois necessariamente 

geram maior expectativa de retorno. Assim, os spreads das 

diversas operações ativas serão submetidos à análise compa-

rativa não só em relação ao volume e taxas, mas também em 

relação ao capital apropriado como lastro da operação, obe-

decendo ao trade-off risco-retorno, peculiar à teoria do 

portfólio. 

As operações de serviços que não envolvam operações 

ativas, podem da mesma forma ser associadas ao risco de ca-

pital uma vez que também são viabilizadas pelo pool de fun-

dos que alavanca a instituição, que é por sua vez garantido 

pelo capital próprio. 

A questão operacional fundamental é a fixação dos 

critérios de proporcionalização do capital próprio relativa-

mente às categorias de operações ativas, para que se aufira 

a rentabilidade. 

Basicamente existem três abordagens para o trata-

mento do risco em função do capital próprio na análise de 

rentabilidade por cliente (61): 

- o método simplificado, que consiste na apro-

priação do capital como percentagem da média 

dos a ti vos, aplicando este percentual para 

61 Ellen H. Hozwecz et al., Customer Profitability Analysis: a tool for improving bank profits,p.23 
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todas as operações. o capital próprio é en

focado aqui apenas corno funding, pois não é 

sensível às diferenciações dentre classes de 

ativos e clientes; 

- a proporcionalização do risco pela análise 

histórica das perdas por categoria de ope

ração e cliente, onde a alocação de capital 

responde pelas médias históricas apre

sentadas. Observe-se que esta técnica pode 

ser conjugada com as demais, particularmente 

ao método do risco relativo de capital; 

- o método do risco relativo de capital, no 

qual as diferentes categorias de operações 

ativas são associadas a urna escala de riscos 

de inadimplência, onde as categorias de 

risco são graduadas tendo corno referencial a 

de menor risco, e posteriormente proporcio

nalizadas em relação ao capital próprio. 

Esta sistemática pode ser facilmente visua

lisada no exemplo simplificado: 
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Nível Alocação 
Ativos $ de de 

Risco Capital 

Numerário 10 o o 

BTNs. 20 X 20X 

Empre. C.P. 25 2X 50 X 

Empre. L.P. 40 3X 120X . 
Imobilizado 5 1 5 

TOTAL 100 190X + 5 

Passivos: $ 

Dep. à Vista 70 

Dep. à Prazo 20 

Capital Próprio 10 

TOTAL 100 

Soma das alocações de capital capital próprio; 

assim: 

190X + 5 = 10 X = 0,02631579 e 

tem-se: 

20 X 0,02631579 = 0,52631580 

50 X 0,02631579 = 1,31578950 

120 X 0,02631579 = 3,15789450 

+ I Imobilizado = 5 

= I Total lO 

visto de outra maneira, podemos dizer que 

aproximadamente 5,263158 % do capital foi asso-
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ciado, para fins do cômputo de rentabilidade, 

aos títulos da dívida pública; 13,157895 % às 

operações ativas de curto prazo ( Empre. C.P. ) ; 

31,578945 % às operações ativas de longo prazo 

(Empre. L.P.), refletindo portanto o aumento do 

risco em função da estrutura de prazos e do 

risco de inadimplência; 

- observe-se também que, no exemplo, nenhuma par-

cela de capital foi associada ao numerário em 

função de sua liquidez, e que 50% do capital foi 

associado ao imobilizado cujo o nível de risco 

iguala-se à unidade, pois a totalidade daquela 

parcela dos a ti vos é lastreada em capital pró-

prio. 

3.5 Medidas de Rentabilidade 

As medidas de rentabilidade por cliente diferenciam-

se quanto ao tratamento dos saldos médios, custo de fundos, 

alocação de capital e risco. Estas medidas são alicerçadas 

em duas interpretações básicas de fixação de preços de 

empréstimos (62): 

a) Concepção dos fundos totais utilizados 

Nesta interpretação, calcula-se o rendimento bruto 

da operação somando-se às receitas de juros e tarifas um 

62 Richard D. Johnson, Jack O. Grace, The Impact of Deposit Balances on Loan Pricing and 
Profitability Analysis, The Journal of Commercial Bank Lending, September, 1990, p.31-39. 
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earned credit. Os earning credits, ou simplesmente créditos 

obtidos, são computados multiplicando-se o saldo médio lí

quido do cliente pelo taxa marginal de custo de fundos cujo 

conceito já foi previamente desenvolvido na análise dos pre

ços de transferência. 

Em termos aritméticos: 

EQ. 5 

iE + T + CO - D 

E 
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onde RB é a receita bruta, i a taxa de juros do empréstimo, 

T as tarifas cobradas, CO os créditos obtidos, E o volume de 

empréstimos e D as despesas de juros. 

b) Concepção dos fundos líquidos emprestados 

Nesta concepção, calcula-se o rendimento bruto da 

operação computando-se as receitas sem a inclusão do crédito 

obtido (earning credit), subtraindo-se, entretanto, do valor 

emprestado, o volume de depósitos no período. 

Em termos aritméticos: 

EQ. 6 

iE + T - D 

E - L 

onde L representa os depósitos finais colocados pelo cliente 

à disposição da instituição para investimento. Neste enfoque 

---------- - --------------------------------------------------------------------------------------------------
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os saldos fornecidos pelo cliente recebem o mesmo tratamento 

dispensado ao funding no cálculo da rentabilidade final. 

Na instrumentação das medidas os clientes podem ser 

operacionalmente classificados como: 

- não tomador, quando o cliente não toma emprésti-

mos do banco, demandando porém outros serviços; 

- tomador líquido, quando o volume de empréstimos 

superam o volume de depósitos no período consi-

derado; e 

- depositante líquido, quando o volume de depósi-

tos do cliente supera o volume de empréstimos no 

período considerado. 

As medidas de rentabilidade computam os fluxos de 

operações passivas e ativas em determinado período, buscando 

refletir os diversos elementos da rentabilidade. As medidas 

são necessariamente flexíveis no sentido de que podem incor-

porar ou não determinadas receitas e despesas, de acordo com 

a política do banco. 

As equações aqui demonstradas não abrangem, 

portanto, todo o leque possível de variáveis bem como não 

envolvem a perspectiva do valor do dinheiro no tempo, 

fornecida pela Teoria do Valor Presente. Devem ser 

compreendidas apenas como referenciais do enfoque analítico 

que elas proporcionam, representadas nas suas variáveis mais 

abrangentes. 

l 
I 

-------------------------------~-----
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De um modo geral a arquitetura dos sistemas de men-

suração de rentabilidade por cliente abrange cinco referen

ciais de medida (63): 

3. 5. 1 Medidas de Rendimento Bruto sobre os Fundos 

Líquidos Utilizados pelo Cliente (RBFL) 

Medidas que enfocam somente o volume de receitas so-

bre os fundos líquidos utilizados por cliente, deduzidas das 

despesas administrativas gerais. 

Receitas - despesas Spread Bruto 
RBFL = 

Empréstimos - Depósitos Fundos líquidos 

3.5.2 Medidas de Rendimento Líquido sobre Fundos 

Líquidos utilizados pelo cliente (RLFL) 

Medidas que incorporam o custo de fundos (CF), 

transformando-se portanto em quantificadores de spreads ob-

tidos sobre o volume de fundos líquidos utilizados pelo 

cliente. 

Receitas - despesas - CF Spread líquido 
RLFL = 

Empréstimos - Depósitos Fundos líquidos 

63 Ellen H. Mozwecz et al., Customer Profitability Analysis: a tool for improving bank profits, 
p.l5. 

-----------------------------------------------
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3.5.3 Medidas de Margem Líquida sobre Receita Total 

(MLR) 

As medidas de margem líquida sobre a receita total, 

buscam relativizar as receitas face ao volume de despesas, 

diminuindo o impacto de valores aparentemente altos, mas que 

não se traduzem em lucros reais. Esta medida torna-se impor-

tante na análise dos sistemas de custos. 

É definida como: 

Receita total - despesas - CF 
MLR = 

Receita total 

Sua operacionalização pressupõe a incorporação de 

earned credits à receita total sendo particularmente sensí-

vel às receitas de taxas e tarifas não diretamente relacio-

nadas às operações ativas. 

3.5.4 Medidas de Rendimento Líquido Sobre Emprésti-

mos (RLE) 

Medidas que enfocam a rentabilidade das operações 

ativas. o denominador permanece constante, sendo os saldos 

médios deduzidos do valor da operação ativa para a obtenção 

do custo de fundos . 

Receita - Despesas - CF Spread 
RLE = = 

Empréstimos Empréstimos 

Neste caso o custo de fundos é dado por 

CF = te (E - SM) 

onde 

te = taxa de captação de fundos; 

f aculdade Ciênctas E.con6mlc 
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E = valor da operação ativa; e 

Sm saldo médio do cliente. 

Uma medida alternativa derivada da RLE é o Rendi

mento Liquido sobre Empréstimos Ajustado (RLEA). Esta medida 

é obtida pelas seguintes alterações nas variáveis: 

- incorpora-se à receita um earned credit; 

- o custo de fundos é ajustado para a alocação de 
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capital. A ponderação entre o custo de capital 

próprio alocado e o custo de captação determinam 

o custo de fundos final; e 

incorpora-se a despesa de risco conforme o sis

tema classificatório utilizado pela instituição. 

Teríamos assim: 

R1 + R2 - 01 - 02 - CF~j. 
RLEA 

Empréstimos 

onde: 

R1 receita de juros; 

R2 = receita de earned credit; 

01 = despesas administrativas; 

02 = despesas de risco; e 

CFAj. = custo de fundos ajustado. 

Spread 

Empréstimos 

Computa-se o custo de fundos ajustado deduzindo-se 

da taxa de captação o percentual determinado pela alocação 

de capital. Exemplificando, se fixarmos a alocação de capi

tal em 3% do custo de fundos, estando a taxa de captação em 

15%, teríamos: CFaj.= 15% - ( 3% x 15% ) = 14,55%. 



Observe-se que a quantificação do capital próprio 

associado à operação pode, a princípio, obedecer aos mesmos 

critérios de quantificação do capital próprio enquanto gra

duação de risco, adequadamente proporcionalizada. 

3.5.5 Medidas de Rendimento Líquido Sobre o Capital 

(RLK) 
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As medidas de rendimento líquido sobre o capital vi

sam não somente relativizar a rentabilidade por cliente em 

função do capital próprio, mas também estruturar o risco de 

capital próprio, associado desta forma ao conjunto das ope

rações banco-cliente. 

Receita Bruta - CF - despesas 
RLK = 

Alocação de capital próprio 

A medida de RLK flexibiliza-se conforme o enfoque 

desejado quanto ao custo de fundos e as despesas. O custo de 

fundos pode incorporar a alocação de capital. Neste caso, 

pode ser compreendido como: 

RLK 

onde 

(ta.E) - tc.(E- kE- SM) + T- D 

kE 

ta taxa de aplicação; 

te = taxa de captação; 

E valor bruto do empréstimo; 

k = percentagem de alocação do capital; 

T tarifas; 



D = despesas administrativas; e 

SM = saldo médio 

Assim 

CF= tc.(E- kE- SM) 

se te representa a taxa de captação e k o percen

tual de capital próprio associado à operação, definimos 

alocação bruta de capital próprio como: 

(k x Empréstimos). 

Observa-se que: 

- aumento na alocação de capital próprio implica 

diminuição da rentabilidade; 

- aumento do valor dos depósitos implica aumento 

da rentabilidade. 

125 
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3. 6 Os Padrões de Avaliação da Rentabilidade por 

Cliente 

o conceito de relativização da rentabilidade precisa 

necessariamente ser associado a padrões de rentabilidade, 

que permitam a análise comparativa do portfólio de clientes. 

Encontramos como referência teórica< 64 ) para os sis-

temas de análise de rentabilidade por cliente basicamente 

quatro padrões de rentabilidade, a saber: 

- cliente médio; 

-cliente de referencia (benchmark customer); 

- plano de Lucro; e 

- retorno sobre capital ou targets de retorno. 

Os três primeiros métodos são mais facilmente asso-

ciáveis às medidas convencionais de rentabilidade, enquanto 

o retorno sobre capital é associado às medidas de rendimento 

líquido sobre o capital. 

3.6.1 Cliente Médio 

Chega-se ao padrão de cliente médio computando-se a 

taxa de retorno médio ponderada das diversas categorias de 

clientes, estabelecendo-se então a faixa de clientes que re-

presentam a media da distribuição de frequência, dividindo 

conseqüentemente, o portfólio de clientes em dois grupos, 

respectivamente acima e abaixo do padrão estabelecido. A 

partir dos padrões determinados por categorias são de-

64 Ellen H. Hozwecz et al., Customer Profitability Analysis: a tool for improving bank profits·, 
p.39. 



lineadas estratégias gerenciais que busquem ampliar o grupo 

de clientes rentáveis do grupo superior. Estes padrões são 

então periodicamente recomputados, estabelecendo-se novas 

metas gerenciais para o período seguinte. 

3. 6. 2 Cliente de Referência (Benchmark) 
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A idéia de benchmark pode ser traduzida conceitual

mente como o conjunto de dados de referência que determinam 

o cliente mínimo-ideal. Operacionalmente, o padrão de refe

rência é constituído pela combinação conjunta de padrões es

tabelecidos pelas medidas de rentabilidade. 

Neste sentido, estabelece-se a target de relação 

banco-cliente. Esta é, em verdade, a tradução em nível de 

padrões de rentabilidade do conceito de relationship manage

ment, a ser visto na administração de produtos. 

3.6.3 Plano de Lucro 

o conceito de plano de lucro associa-se ao 

estabelecimento de metas de contribuição das operações ati

vas e de saldos-médios à meta global de retorno, estruturada 

no planejamento estratégico. As agências serão então orien

tadas a construírem um portfólio de operações compatível com 

as contribuições relativas necessárias para o atingimento do 

plano de lucro. 

3.6.4 Retorno Sobre Capital ou Targets de Retorno 
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Fundamentalmente, os padrões de rentabilidade basea

dos no conceito de target de retorno, traduzem, em nível das 

agências a target de rentabilidade geral da instituição ban

cária. Ao invés de metas de contribuição quanto aos grupos 

de operações, estabelecem-se metas globais de retorno por 

cliente, proporcionais às metas globais da instituição. As 

gerências são orientadas para o atingimento das targets por 

cliente, sem contudo serem estabelecidas metas de contri

buição específicas para as categorias de operações. 
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3.7 Os Sistemas de Custos 

Priorizaremos a análise dos sistemas de custos a ni-

vel de seus subsistemas de apuração, como fornecedores de 

inputs para os sistemas de análise de rentabilidade por 

cliente, evitando, face à sua complexidade contábil (65) 
I 

estranha aos objetivos de nosso trabalho, um aprofundamento 

da questão. 

Nosso rápido exame busca identificar os sistemas de 

custos sob o ponto de vista da alta administração enquanto 

consumidores da informação-custo, para a administração da 

informação de rentabilidade(66), que lhes permite o acompa-

nhamento da rentabilidade de suas operações, da produtivi-

dade de suas agências e gerências, bem corno da adequação de 

seus produtos e serviços. 

A perspectiva, portanto, é a da dinâmica dos custos, 

termo utilizado para traduzir as diferentes estruturações 

possíveis, a partir do mesmo cenário de custos. Para os sis

temas administrativos ternos em Welsch(67) "··· para objeti-

vos de administração interna, os custos podem ser definidos 

de formas diversas em termos dos objetivos empresariais pro-

curados, área de decisão envolvida ou do problema específico 

a ser resolvido ... " . 

65 Sérgio de Iudícibus, Contabilidade Gerencial, cap. 4 Fundamentos da Contabilidade de custos. 
66 Ernst e Whiney, Profitability Measurement for Financia! Institutions: a management information 
approach. Cap.3 
67 Glenn Welsch in John R. Walker, Bank Costs for Decision Haking, p.l2. 

----- - -----------------



Dentro desta perspectiva os sistemas de custos podem 

estar estruturados a partir de quatro diferentes enfoques de 

apuração e acompanhamento; 

- por insumos; 

- por centros de responsabilidade; 

por produto, serviço ou operação; e 

- por agência. 

3.7.1 Por Insumo 
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A identificação dos custos pela linha de insumos 

constitui um primeiro estágio de apuração, o que não signi

fica dizer estágio primitivo, tratando-se conceitualmente de 

um sistema básico sobre o qual se assentarão os demais. A 

sistematização de custos por insumos não é portanto um sis

tema final, mas sim um sistema-meio, a partir do qual proje

tam-se sistemas de apuração mais sofisticados. 

3.7.2 Por Centros de Responsabilidade 

Um centro de responsabilidade é simplesmente uma 

unidade de organização chefiada por uma pessoa responsável. 

O centro é responsável pelo desempenho de alguma função, que 

é seu produto, e pela aplicação de recursos, ou insumos. 

Para um centro de responsabilidade pode-se medir a produção 

em termos de valor dos produtos produzidos ou vendidos, e 

para alguns por serviços executados. Quantificam-se os insu

mos em termos do custo incorrido. 

----------------------------------------~ 



Sob à ótica bancária, apresentada na estrutura con

ceitual de Hastings< 68 ), os centros de responsabilidade são 

subdivididos em centros de custos e centros de resultados. 

Os centros de custo por sua vez subdividem-se em centros de 

custos operacionais e centros de custos administrativos. 

Os centros de custos operacionais caracterizam-se 

por apresentarem serviços objetivamente quantificáveis, 
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tanto na origem quanto no destino, na fixação dos preços de 

transferência. Seriam exemplos deste caso os lançamentos em 

computador, o processamento de cheques e documentos etc. 

Os centros de custo administrativos caracterizam-se 

por apresentarem serviços não quantificáveis em termos ob-

jetivos na fixação dos preços de transferência. Como exemplo 

mais claro teríamos os custos de marketing, de fundamental 

importância mas de complexa apuração. 

Os centros de resultados caracterizam-se como órgãos 

11 Fim 11 da organização, pois representam seu espaço negocial 

junto ao mercado, sendo, por excelência, os geradores de re-

cei ta da organização. Corno exemplo mais claro teríamos as 

agências e postos de serviços. Entretanto, o acompanhamento 

do custos pelos centros de resultados, particularmente as 

agências, tem implicações estratégicas diferenciadas na ló-

gica da organização bancária. As peculiaridades do processo 

decisório em nível de agências determinam que a apuração de 

custos, neste enfoque, configure-se em um sistema de custos 

específico a ser abordado mais adiante. 

68 David F. Hastings, Sistemas de Custos Bancários, p.38. 
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Sob o ponto de vista sistêmico, a dinâmica de custos 

centrada por centro de responsabilidade apresenta um grau de 

sofisticação superior à estruturação dos custos por insumos, 

representando um segundo nível de apuração. 

3.7.3 Por Produto, Serviço ou Operação 

Os sistemas de custo por produto, na ótica bancária, 

podem enfocar os produtos individualmente ou globalmente. 

No primeiro enfoque, para cada produto é feita a 

proporcionalização dos insumos necessários à produção de uma 

unidade. A dinâmica dos custos exige então a quantificação 

de custos bancários intersetoriais associados ao produto, 

tornando imprescindível a identificação dos custos diretos e 

indiretos dos departamentos e setores pertinentes. Neste 

caso são utilizados sistemas matriciais fundados na matriz 

insumo-produto de Leontieff(69), adaptados à classificação e 

hierarquização de custos bancários concebida pelo planeja-

mento estratégico. A operacionalização destes sistemas foi 

originalmente realizada na indústria de transformação(70), e 

sua adaptação concei tua! foi grandemente facilitada pelo 

avanço da informática ocorrido no setor bancário. 

Indubitavelmente, o enfoque do sistema de custos por 

produto individualizado representa um terceiro e mais sofis-

ticado nível de apuração e acompanhamento gerencial. O enfo-

que globalizante cuja perspectiva básica é de que " ... o 

69 Alpha C. Chiang, Matemática Para Economistas, p.l07. 
70 Francisco José Kliemann Neto, Um Hodelo Matricial para Alocação de CUstos. Dissertação de 
Mestrado P.P.G.E.P/UFSC, 1980. 



custo total de urna instituição é função de sua produção to

tal .. "(71), abrange simultaneamente todos os produtos, 

aproximando-se conceitual e operacionalmente da avaliação 

contábil estática. 

3.7.4 Por Agência 
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A distinção conceitual que fazemos neste caso não se 

atérn ao processo de produção de informações de custos bancá

rios, mas sim ao aproveitamento administrativo destas infor

mações. Dito de outra forma, não se concebe um sistema de 

apuração de custos centralizado nas agências mas sim a pro

porcionalização e imputação de custos do sistema à estas 

agências, por meio de preços de transferência, a partir da 

apuração realizada pelos sistemas de custo. 

Trata-se, portanto, de um acompanhamento substan

cialmente mais sofisticado, que integra os sistemas de custo 

estruturados por produto e por centro de responsabilidade, 

sendo a própria agência um centro de resultados. 

71 David F. Hastings, Sistemas de Custos Bancários, p.78. 
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3.8 Análise Comparativa do Espaço Teórico 

As medidas de rentabilidade, isoladamente, não 

refletirão necessariamente o grau de sofisticação do sis-

tema, mas a operacionalização conjunta destas medidas, inte-

grada a padrões adequados de rentabilidade, irão refletir, 

no mínimo, a perspectiva do planejamento estratégico e ope-

racional das instituições. 

As diferentes medidas proporcionam diferentes enfo-

ques, com suas vantagens e desvantagens. As medidas de ren-

dimento bruto e rendimento líquido sobre fundos líquidos po-

dem ser interpretadas, a grosso modo, como medidas de produ-

tividade dos fundos líquidos utilizados. Observa-se que, 

para depositantes líquidos, os fundos líquidos serão nega

tivos, tornando ambas as medidas sem significado(72). 

A rentabilidade de clientes não demandantes de ope-

rações ativas embora demandantes de operações passivas e de 

serviços bancários (nonborrowing relationships), é indubita-

velmente melhor mensurada pelos métodos analíticos exclusi-

vamente contábeis, estáticos sob o ponto de vista finan-

ce1ro. 

As medidas de margem líquida sobre receita total têm 

perspectiva limitada à relativização das receitas e ao su-

primento de informações para os sistemas de custos, aproxi-

mando-se operacionalmente, da mesma forma, do enfoque está-

tico-contábil. 
.· 

72 Ellen H. Hozwecz et al., customer Profitability Analysis: . a tool for improving bank profits, 
p.l5. 

--- -------------------------------------------
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As medidas centradas na mensuração do rendimento 

relativamente ao capital próprio têm função específica de 

exponencial importância pois permitem que as gerências dire

cionem sua postura empresarial para aquilo que é, em última 

análise, o objetivo maior da alta administração: a maximi

zação da riqueza do acionista. Entretanto, a utilização de 

medidas sob este enfoque implica construção e implementação 

de sistemas extremamente sofisticados, que sejam capazes de, 

simultaneamente, abranger e integrar variáveis estáticas e 

dinâmicas e ponderar de maneira adequada o impacto da alo

cação de capital na determinação do custo de fundos. Adicio

nalmente, a interpretação dos resultados oferecidos por esta 

sistemática requer extrema cautela e um conhecimento apro

fundado de sua operacionalização pois, do contrário, podem 

surgir medidas sem significado prático algum. 

As medidas de rendimento líquido sobre empréstimos, 

traduzem de maneira acessível a rentabilidade das operações 

ativas, permitindo a incorporação dos elementos de risco e 

capital próprio. Entretanto, tal como as medidas de rendi

mento do capital, sua eficiência está diretamente ligada à 

precisão de sua adequação ao método de mensuração da despesa 

de risco e da alocação de capital. 

A mensuração da despesa de risco em função das pro

visões contábeis, bem como a alocação de capital como per

centagem da média de ativos, sofrem do mesmo viés metodoló

gico pois não permitem a relativização do risco em função 

das estruturas de prazo e retorno. 
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A incorporação do método do risco relativo para a 

alocação de capital e da lógica da matriz de riscos para a 

mensuração da despesa de risco, permitem uma aproximação 

maior dos sistemas de apuração da rentabilidade por cliente 

à Moderna Teoria Financeira e à realidade de mercado. 

Os padrões de avaliação de cliente médio e cliente 

referencial obedecem, a grosso modo, a uma perspectiva mais 

mercadológica do que financeira. Neste sentido adequam-se a 

um planejamento estratégico que priorize a expansão e canso-

lidação do market-share. 

As concepções de plano de lucro e as targets de re-

torno têm como perspectiva não só o ranking de clientes mas 

também e principalmente, o ranking de estratégias financei-

ras, subordinadas à prioridade de maximização do lucro, o 

que implica dizer que target-cliente e target-lucro nem sem-

pre são compatíveis, pois a ampliação da fatia de mercado 

pode não se traduzir em lucro real, ainda que se ampliem as 

receitas em termos absolutos. 

A subordinação do planejamento estratégico à lógica 

da maximização da riqueza do acionista, postulado central da 

Moderna Teoria Financeira, implica na subordinação da con-

cepção sistêmica ao enfoque das targets de retorno, tornando 

acessórios ou apenas instrumentais os demais enfoques. 

A inserção do sistema de custos no sistema de aná-

lise de rentabilidade por cliente subordinar-se-á, necessa-

riamente, ao enfoque de mensuração adotado e ao sistema de 

Paculdade Ciências Económ1ca 
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preços de transferência que baliza a produtividade das di-

versas unidades. 

Todavia, no caso específico dos sistemas de custos é 

teoricamente recomendável que o acompanhamento dos custos se 

faça nos quatro níveis: insumo, produto, agência e centro de 

responsabilidade (o custo por cliente deriva-se a partir do 

domínio dos quatro níveis), mesmo que a perspectiva do 

sistema de mensuração da rentabilidade faça uso do input 

fornecido por apenas um destes níveis. 

Cabe ressaltar que a maior parte dos custos de 

processamento de dados, quando realizado dentro da própria 

instituição, são fixos, e que, uma vez instalado o parque de 

informática, a maior ou menor produção de informações difi-

cilmente altera as equipes necessárias para a operacionali-

zação dos projetos e a manutenção dos equipamentos, intensi-

ficando-se apenas o aproveitamento da mão obra disponí-

vel ( 73) . 

Torna-se fácil constatar que o custo marginal do 

processamento dos dados nos demais níveis será certamente 

superado pelas vantagens advindas de uma visão mais abran-

gente por parte da alta administração, no que interpretamos 

aqui como uma economia de escala gerencial. 

A análise de rentabilidade por cliente deve necessa-

riamente integrar os seus três elementos constitutivos: as 

medidas de rentabilidade, os padrões de rentabilidade e os 

sistemas de custos. Ainda que normalmente, os sistemas ten-

73 Roberto Lamy, Custo de Produtos e Serviços Bancários, p.35. 
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dam a priorizar determinados enfoques, nada impede que se 

faça uso de sistemas mais abrangentes, produzindo um con

junto de informações distintas capazes de subsidiar proces

sos decisórios igualmente distintos. Contudo, é mister que 

se tenha presente o referencial maior, em conformidade com a 

perspectiva da alta administração, o que nem sempre é possí

vel com a utilização de enfoques diferenciados dentro do 

mesmo sistema. 
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3.9 Perfil da Amostra Quanto à Análise de 

Rentabilidade por Cliente 

O perfil amostral quanto à avaliação quantitativa, 

seu padrão tecnológico, organizacional e hierárquico-opera-

cional foi sumarizado na tabela 7. 

TABELA 7 Distribuição percentual do modo de reali zação da avaliação quantitativa da análise de 
rentabilidade por cliente na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade*: 

A 

Pequeno (n=7) 28% 
P/Porte Médio (n=2) 100% 
(n=20 ) Grande (n=ll) 27% 

P.Federal (n=3) o 
F/Propriedade P.Estadual (n=3) 33% 
(n=20) Privado (n=l4 ) 43% 

Estrangeiro (n=l ) 100% 

A = é realizada em sistema especialista, 
especificamente projetado para este 

fim, em ambiente de microinformática, 
nas próprias agências; 

B = é realizada em sistema especialista, 
especificamente projetado para este 
fim, em computador de grande porte, 
ligado as agências por "on line", 
"batch" ou semelhante; 

C = é realizada nas próprias agências, não 
por sistemas especialistas, mas pelo 
uso de tabelas e parâmetros fornecidos 
periodicamente pelos CPDs; 

D = nas próprias agências, autonomamente; 

AVALIAÇÃO 

B c D E F G 

o 14% 14% 14% o 14% 
100% o o o o o 
63% 27% 9% 9% o 9% 

33% 33% o 33% o 33% 
67% 33% o· o o o 
43% 14% 14% 7% o 7 

100% o o o o o 

E = por departamento específico, a partir de 
informações fornecidas pelas agências e pelos 
orgãos diretivos; 

F = por empresa externa, contratada para a 
execução do processamento de dados da 
instituição; 

G = outros. 

* Tal como na metodologia de pools é factí vel a utilização simúltânea de mais de uma metodologia. 
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A conjugação das informações obtidas a partir das 

tabelas c om as entrevistas permite afirmar-se que, de um 

modo geral, os bancos tendem a alicerçar suas análises quan-



titativas em sistemas projetados para este fim, em ambiente 

de microinformática ou computadores de grande porte. 
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Múltiplas respostas foram utilizadas pelas mesmas 

instituições, o que significa que de um modo geral os bancos 

utilizam subsistemas de quantificação, confirmando a expec

tativa de que definições negociais diferentes, dentro da 

mesma instituição, requerem o uso de subsistemas de quanti

ficação e acompanhamento dos elementos da rentabilidade não 

alcançáveis pelo sistema. 

Os bancos de médio e grande porte realizam suas 

análises a partir de sistemas computacionais mais sofistica

dos, de grande porte, quase uma imprescindibilidade na pers

pectiva de varejo. Observe-se que o único banco estrangeiro 

da amostra, cujo perfil é mais caracterizadamente de ata

cado, também utiliza tais sistemas. 

Os bancos de pequeno porte utilizam sistemas 

relativamente menos sofisticados sob o ponto de vista tecno

lógico-computacional. Ressalte-se que, freqüentemente, estes 

bancos dispõem de recursos tecnológico-computacionais tão 

sofisticados quanto os bancos de grande porte, mas sua defi

nição negocial requer outros métodos de análise quanti ta

tiva. 

Entre os bancos de grande porte, os bancos públicos 

federais utilizam sistemas relativamente menos sofisticados, 

embora, tal corno nos pequenos bancos, disponham de infra-es

truturas computacionais tão sofisticadas quanto seus congê

neres por porte. Verificados caso a caso observou-se que 
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dois dos três bancos públicos federais estavam em processo 

de implantação da análise de rentabilidade baseada em siste-

mas de grande porte e um deles já dispunha do sistema. 

Dos três bancos públicos estaduais, dois já realizam 

a avaliação quantitativa em sistemas especialistas es-

truturados em computadores de grande porte. 

A avaliação qualitativa quanto ao padrão tecnoló-

gico, organizacional e hierárquico está sumarizada na 

tabela 8. 

TABELA 8 Distribuição percentual do modo de realização da avaliação qualitativa da análise de 
rentabilidade por cliente na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade: 

AVALIAÇÃO 

A B c D 

Pequeno (n=7) o 29% 29% 14% 
P/Porte Médio (n=2) o 100% o 50% 
(n=20) Grande (n=ll) 18% 45% 18% 18% 

P.Federal (n=3) 33% 33% 33% 33% 
P/Propriedade P.Estadual (n=3) o 33% o 33% 
(n=20) Privado (n=14) 7% 50% 21% 14% 

Estrangeiro (n=l) o 100% o o 

A = exclusivamente pelas gerências; D = por departamento específico, a partir de 

E 

o 
o 
9% 

33% 
o 
o 

o 

B = conjuntamente entre gerência e órgão 
superior, que trocam seus pareceres; 

informações fornecidas pelas agências e pelos 
órgãos diretivos; 

C = pelos órgãos superiores; E = outros; 

A elaboração da questão sugere que apenas o item "A" 

( esclusivamente pelas gerências), representa uma avaliação 

qualitativa basicamente alicerçada nas gerências. Como se 

observa, esta alternativa é, de um modo geral, a menos uti-

li zada pelas instituições financeiras. Por outro lado, a 

maior parte das instituições realiza suas análises nos mol-
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des da alternativa "B" (conjuntamente entre gerência e órgão 

superior). 

Percebe-se que na maior parte dos casos não se con-

sidera uma atribuição gerencial a realização de análises 

qualitativas de maior profundidade, tornando o monitoramento 

quase sempre necessário. Ressalte-se que no caso dos bancos 

de menor porte, não raro a própria natureza das operações 

requer que as análises sejam relativamente particularizadas. 

A maior parte dos entrevistados entre os bancos 

privados de grande porte e um dos entrevistados em um banco 

público estadual acreditavam que tanto a avaliação quantita-

tiva quanto qualitativa constituíam procedimentos anti-eco-

nômicos no contexto do varejo, embora os três pudessem ser 

considerados bancos marcadamente de varejo. Nesta perspec-

tiva, a informação mais substancial ainda é o saldo médio, 

salvo quando o relacionamento envolver operações ativas além 

dos limites dos cheques especiais. 

Dois dos entrevistados referiram-se ao fato de estar 

em curso em suas instituições uma depuração das contas menos 

rentáveis, dentro destes critérios. De um modo geral entre 

os bancos de grande porte a análise quantitativa e qualita-

tiva eram diferenciadas para o corporate banking e o varejo. 

Na análise da hierarquia do processo decisório na 

concessão de crédito, verificou-se que a quase totalidade 

dos bancos estrutura seus processos decisórios numa hie-

rarquia de alçadas. Portanto, a maior ou menor autonomia re-

lativa, tal como sumarizada na tabela 9 deve ser compreen-
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dida na perspectiva de maior ou menor amplitude e flexibili-

dade das alçadas. 

TABELA 9 Distribuição percentual do modo de realização do processo decisório para deferimento de 
crédito na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade*. 

P/Porte 
(n=20) 

P/Propriedade 
(n=20) 

Pequeno (n=7) 
Médio (n=2) 
Grande (n=ll) 

P.Federal (n=3) 
P.Estadual (n=3) 
Privado (n=l4) 

Estrangeiro (n=1) 

PROCESSO DECISÓRIO 

A B 

o 14% 
o o 
64 % 27% 

100% o 
33% 33% 
21% 21% 

100% o 

c D 

71% 29% 
50% 50% 
27% 9% 

o 
67% 
50% 

33% 
o 
21% 

100% o 

E F 

29% 14% 
o o 
9% 18% 

33% 67% 
o o 
14% 7% 

o o 
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A = pela gerência, a partir dos resultados 
das avaliações quanti ta ti v a e quali ta
tiva, cujos parâmetros são fornecidos 
por órgão superior, que estabelece 
assim os limites técnicos da ação 
gerencial; 

B = a partir de critérios estipulados pela pró
pria gerenc1a, a quem é dada a maior 
autonomia possível para agir de acordo com o 
seu feeling e avaliação pessoal das 
necessidades técnicas da agência; 

C = conjuntamente, entre gerência e orgao 
superior, que trocam seus pareceres; 

E = exclusivamente por órgão superior; 

D = por departamento específico, a partir de in
formações fornecidas pelas agências e pelos 
órgãos diretivos; 

F = outras opções. 

* normalmente os bancos utilizam mais de um processo decisório na concessão de crédito, face as 
diferenças de caráter e escala das operações. 

Corno se observa, os bancos de grande porte tendem a 

monitorar o processo decisório das gerências. Dois bancos 

privados de grande porte e um banco público estadual confe-

riam urna autonomia relativamente maior- às gerências. Segundo 

os respondentes o maior número de operações destes bancos 

situa-se na órbita do varejo, o que tornaria anti-econômico 

um maior rnoni torarnento. Ressalte-se que o maior número de 

operações não significa que as mesmas representem o maior 
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volume de capitais transacionados ou as operações mais 

rentáveis. 

Em um banco privado de grande porte constatou-se que 

90% das operações mais rentáveis situam-se na órbita de 3% 

dos clientes. Foi enfatizado que o varejo era mais impor-

tante sob o ponto de vista das operações passivas, e o ata-

cado sob o ponto de vista das operações ativas. 

Nenhum dos bancos públicos federais e somente um 

banco público estadual optou pelo i tem "B", conferindo 

maior autonomia às gerências. Verificados caso a caso, ob-

servou-se que esta tendência não era creditada à maior ou 

menor capacitação das gerências, relativamente às demais 

classes, mas sim a injunções extra-econômicas no ambiente 

negociai. Dentre estas injunções, destacou-se o fato de que 

as operações de fomento lastreadas em recursos públicos e 

aquelas tipicamente bancárias .costumam apresentar definições 

negociais com objetivos diferentes, nem sempre de fundo eco-

nômico-financeiro. 

Neste contexto, as próprias gerências dos bancos pú-

blicos federais sentiam-se pouco à vontade para empreenderem 

seus processos decisórios de forma independente mesmo quando 

esta autonomia lhes era conferida, pois tinham dificuldades 

em precisar seus próprios parâmetros negociais. Assim, dois 

dos bancos públicos federais optaram pela alternativa "F", 

mencionando outras alternativas. Verificou-se que os mesmos 

dois respondentes também haviam optado pelas alternativas 

"D" e "E", que correspondiam ao processo decisório 



determinado por departamento específico e exclusivamente por 

órgão superior, respectivamente. Estes processos decisórios 

foram associados a operações especiais de crédito a grandes 

empresas, cujas somas envolvidas requeriam análises 

diferenciadas. 
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A quase totalidade dos bancos de grande porte re

feriu-se à necessidade de especialização no espectro nego

cia!. Dentre outras preocupações salientou-se a necessidade 

de identificar e relativizar as diferentes rentabilidades 

por segmento. Foi marcante a preocupação quanto à pormenori

zação da rentabilidade das contas de atacado, o mesmo não 

acontecendo com o varejo. 

As decisões de crédito nos bancos de pequeno e médio 

porte tendem a ser operacionalmente vinculadas aos órgãos 

superiores das instituições. Entretanto, essa característica 

foi associada pelos entrevistados à lógica do corporate 

banking e às características das malhas de agências, 

substancialmente menores. 

Sob o ponto de vista da capacitação tecnológica é de 

particular importância a identificação do processo de desen

volvimento do sistema de análise de rentabilidade por 

cliente, tal como sumarizado na tabela 10. 



146 

TABELA 10 Distribuição percentual do modo de desenvolvimento do processo de análise de 
rentabilidade por cliente, atualmente utili zado, por porte e propriedade. 

MODO DE DESENVOLVIMENTO 

A B c D 

Pequeno (n=7) 43% 14% 14% 29% 
P/Porte Médio (n=2) 100% o o o 
(n=20 ) Grande (n=ll) 82% 9% o 9% 

P.Federal (n=3) 67% O% O% 33% 
P/Propriedade P. Estadual (n=3) 100% o o o 
(n=20) Priva do ( n=l4) 64% 14% 7% 14% 

Estrangeiro (n=1) O% 100% o o 

A = desenvolvido dentro da instituição. C = adquirido no mercado. 

B = projetado especificamente para a D = outras alternativas. 
instituição, por especialistas 
externos . 

Observa-se que, de um modo geral, as instituições 

financeiras buscam projetar in-house seus sistemas de aná-

lise d e rentabilidade por cliente, sendo esta tendência mais 

acentuada nos bancos de médio e grande porte, particular-

mente nos bancos públicos federais e estaduais. 

A experiência na construção de tais sistemas, razoa-

velmente complexos, aponta a consolidação de bases tecnoló-

gicas potencialmente direcionáveis ao fornecimento de produ-

tos e serviços financeiros customizados, que constituem, in-

dubitavelmente, um importantíssimo mercado em expansão. Esta 

constatação, aparentemente de menor importância, é extrema-

mente significativa no contexto tecnológico, devendo ser 

resgatada na análise da evolução do referencial administra-

tivo, na questão produto. 



O perfil da análise de risco, tal como sumarizado na 

tabela 11, acompanha, segundo os respondentes, o perfil 

operacional das classes. 

TABELA 11 Distribuição percentual do uso de modelos de risco na análise de rentabilidade por 
clientes na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade. 

Pjporte 
(n=20) 

F/Propriedade 
(n=20) 

Pequeno (n=7) 
Médio (n=2) 
Grande (n=ll) 

P.Federal (n=3) 
P.Estadual (n=3) 
Privado (n=14) 

Estrangeiro (n=1) 

Sim 

29% 
100% 
55% 

67% 
33% 
50% 

100% 

USO DOS MODELOS DE RISCO 

Não Parcial 

71% o 
o o 
9% 36% 

o 33% 
33% 33% 
36% 14% 

o o 
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Os bancos de pequeno porte buscavam a análise caso a 

caso, face ao encontro da lógica do corporate banking, que 

tende à customização, o que tornava operacionalmente com-

plexa e pouco produtiva a estruturação de sistemas com parâ-

metros rígidos . 

o caráter diferenciado do corporate banking dos ban-

cos de médio porte, com carteiras substancialmente mais nu-

merosas, tendem a compreender a análise de risco não só como 

instrumento de análise negocial mas também como instrumento 

de acompanhamento de sua própria evolução gerencial, o que 

faz tender a uma maior uniformização de seus procedimentos. 

Os bancos públicos federais evidenciam uma preocu-

pação maior com a construção de modelos de análise de risco 

do que a média dos bancos públicos estaduais e privados. Pa-

E. -·rntcl 
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radoxalmente, os respondentes consideram seus atuais modelos 

ainda incipientes ou pouco eficientes, principalmente em 

função da magnitude e heterogeneidade de seus portfólios. 

Adicionalmente, estes respondentes consideravam ser 

excessivo o número de injunções extra-econômicas na análise 

de risco, o que tornava a real identificação da qualidade 

dos ativos extremamente problemática. 
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Embora estas colocações sejam reproduzidas nos ban

cos públicos estaduais, as preocupações destes respondentes 

centram-se mais na dificuldade em se estabelecerem parâme

tros de análise do que propriamente na uniformização dos 

procedimentos deles decorrentes. Acredita-se que os sistemas 

disponíveis são perfeitamente 

de tais modelos, mas que 

adequados ao desenvolvimento 

a ausência de balizamentos 

estratégicos mais precisos torna esta uniformização de di

fícil implementação. 

A investigação quanto à apuração do earning credit 

na indústria bancária encontrou obstáculos intransponíveis 

na compreensão diferenciada que os entrevistados têm da aná

lise de contrapartida quantificada . A não uniformidade do 

conceito torna difícil a análise inter-classes. 

Todavia, constatou-se que 65% das instituições ana

lisadas na amostra estruturam a contrapartida entre os sal

dos médios e as taxas e tarifas, sendo que 86% destas insti

tuições o fazem a partir de referenciais quantificados. Al

gumas ressalvas cabem nesta interpretação. 
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A primeira é a constatação de que a noção de 

"earning credit" é confundida com a perspectiva da recipro-

cidade, o que nem sempre é verdade. Embora mecanismos de re-

ciprocidade, quando quantificados, aproximem-se conceitual-

mente da lógica do earning credit, esta quantificação, en-

quanto condição necessária, não é suficiente para caracte-

riza-la como um sistema de earning credit. 

A segunda é que o ambiente competitivo do mercado 

bancário brasileiro apresenta um elenco substancialmente 

maior de mecanismos de reciprocidade do que aquele onde a 

concepção do earning credit se originou. 

A ivestigação quanto aos referenciais de mensuração 

de rentabilidade foi sumarizarizada na tabela 12. 

TABELA 12 Distribuição percentual da metodologias de quantificação da rentabilidade por clientes 
mais utilizadas na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade: 

QUANTIFICAÇÃO DA RENTABILIDADE POR CLIENTE 

A B c D E F G 

Pequeno (n=7) o 57% 14% o o o o 
P/Porte Médio (n=2) o 50% o o o 50% o 
(n=20) Grande (n=ll) 18% 27% o d 27% o o 

P.Federal (n=3) o 33% o o 33% o o 
P/Propriedade P.Estadual (n=3) o o o o 33% o o 
(n=20) Privado (n=l4) 14% 50% 7% o 7% 7% o 

Estrangeiro (n=1) o 100% o o o o o 

A = rendimento bruto sobre fundos líquidos E = margem líquida sobre receitas; 
utilizados; 

B = rendimento líquido sobre fundos F = rendimento líquido sobre capital; 
líquidos utilizados ; 

C = rendimento líquido sobre empréstimos; G = outras concepções. 

D = rendimento bruto sobre empréstimos; 

Obs: alguns bancos não responderam à questão. 
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De uma maneira geral observa-se que os bancos têm 

como referencial maior o rendimento liquido sobre fundos lí-

quidos utilizados, sendo pouco considerados os referenciais 

associados à produtividade das operações ativas, quais sejam 

o rendimento bruto e líquido sobre empréstimos. 

Somente um dos bancos privados de grande porte tem 

como referencial maior a margem líquida sobre receitas. Os 

demais adotam como referencial maior o rendimento bruto 

sobre fundos líquidos utilizados ou rendimento líquido sobre 

fundos líquidos utilizados pelo cliente. 

Um dos bancos públicos estaduais optou pela margem 

líquida sobre receitas. Os demais não responderam ou não 

souberam precisar o referencial de rentabilidade. Um dos en-

trevistados nesta classe salientou que a impossibilidade de 

definição dos objetivos negociais torna difícil a particu-

larização de um referencial maior de rentabilidade. 

Somente um dos bancos públicos federais não res-

pondeu à questão, tecendo comentários semelhantes no que 

tange à definição negocia!. 

Embora quatro bancos de pequeno porte tenham optado 

pelo rendimento líquido sobre fundos líquidos utilizados 

(sendo que um deles considerou ambos os itens 11 A11 e "C"), é 

significativo que três dos respondentes nesta classe não 

souberam precisar o referencial maior de rentabilidade. 

A investigação quanto aos padrões de avaliação da 

rentabilidade por cliente utilizados está sumarizada na ta-

bela 13. 

faculaade Cienc1as t.conumu: 
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TABELA 13 Distribuição percentual dos padrões de avaliação da rentabilidade por cliente utilizados 
na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade *· 

PADRÃO DE AVALIAÇÃO 

Cliente Cliente Retorno Outros 
Médio Referencial de Capital padrões 

Pequeno (n=7) o 33% 33% 33% 
P/Porte Médio (n=2) 33% o 33% 33% 
(n=20) Grande (n=ll) o o 100% o 

P.Federal (n=3) o 33% 33% 33% 
P/Propriedade P.Estadual (n=3) 33% o 33% 33% 
(n=20) Privado (n=14) 36% 21% 50% o 

Estrangeiro (n=1) O% o 100% o 

* algumas instituições usam mais de um padrão de avaliação. 
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O dados tabulados conjugados com as observações 

registradas dos entrevistados sugerem que, de um modo geral, 

a meta de retorno de capital constitui o padrão de avaliação 

de rentabilidade mais utilizado e que os sistemas de ava-

liação estão relativamente dissociados dos sistemas de men-

suração, pelo menos nos termos do referencial teórico esta-

belecido. 

Respondentes de todas as classes, particularmente os 

bancos de grande porte, ponderaram que os padrões de ava-

liação são diferenciados conforme a perspectiva de varejo e 

atacado, sendo que o corporate banking constitui um terceiro 

padrão de avaliação. 

Na investigação quanto aos sistemas de apuração de 

custos desenvolvidos (veja tabela 14), constatou-se que o 

tema mereceria, pela sua importância e complexidade, traba-

lho específico, que pudesse, sobretudo, mapear as diversas 

--------~~--------------------------



interações destes sistemas com os sistemas voltados à aná-

lise negocial. 

TABELA 14 Distribuição percentual quanto a posse de sistemas de contabilidade de custos, na 
indústria bancária brasileira, por porte e propriedade. 

DISPÕE DE SISTEMA DE CUSTOS 

SIM NÃO 

Pequeno (n=7) 43% 57% 
Pjporte Médio (n=2) 50% 50% 
(n=20) Grande (n=ll) 82% 18% 

P.Federal (n=3) 67% 33% 
F/Propriedade P.Estadual (n=3) 67% 33% 
(n=20) Priva do ( n= 14) 64% 36% 

Estrangeiro (n=l) 100% o 

Observa-se que 82 % dos bancos de grande porte pos-
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suem sistemas de apuração de custos. Dos bancos de médio 

porte, um ainda não dispõe de um sistema de apuração de 

custos, ainda em fase de desenvolvimento. Observa-se que nos 

bancos de pequeno porte, a maioria (57 %), não dispõe do sis-

tema. Cabe mais uma vez ressaltar que em muitos casos estas 

instituições financeiras dispõem de infra-estrutura de 

hardware compatível com o desenvolvimento destes sistemas. 

Os entrevistados nos bancos de pequeno porte 

simplesmente demonstraram menor interesse na apuração dos 

custos. Existe uma marcada tendência a dissociar a lógica 

operacional da logística de suporte. O custo administrativo 

não é completamente visualizado como um componente do custo 

transacional, inerente ao produto financeiro. Enfim, não 

existe uma leitura integrada da lógica dos çustos. Segundo 
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um dos entrevistados nesta classe, o sistema de custos é 

negligenciado em um contexto dos altos spreads obtidos. 

Neste sentido, o conjunto de observações feitas in-

dicavam que a possibilidade de otimização relativa através 

dos sistemas de custos é, não raro, eclipsada pelos altos 

resultados obtidos nos diferenciais de spread. 

O nível e a perspectiva em que é feita a apuração e 

o acompanhamento dos custos é bastante revelador do grau de 

sofisticação, presente e potencial, destes sistemas (veja 

tabela 15) 

TABELA 15 Distribuição percentual sobre o nível em que é feita a apuração de custos na indústria 
bancária, por porte e propriedade*. 

NÍVEL DA APURAÇÃO DE CUSTOS 

Por Por Por Por 
Insumo Produto Centro Agência 

Pequeno (n=7) o 14% 29% 29% 
P/Porte Médio (n=2) o 50% 50% 50% 
(n=20) Grande (n=ll) 18% 64% 45% 36% 

P.Federal (n=3) o 67% 33% o 
P/Propriedade P.Estadual (n=3) o 67% 33% o 
(n=20) Privado (n=l4) 14% 36% 43% 43% 

Estrangeiro (n=l) o o 100% 100% 

* algumas instituições apuram custos em dois ou mais níveis. 

Conjugando a tabela com as observações dos entrevis-

tados constata-se que, de um modo geral, o acompanhamento ao 

nível de 1nsumos é pouco utilizado, e que os bancos de 

grande porte, particularmente os bancos públicos federais e 

estaduais, tendem a equacionar o acompanhamento de custos ao 

nível de produto. Esta constatação vai ao encontro da pers-

pectiva do referencial teórico, no sentido de que a apuração 

Econ&mlcat 
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dos custos torna-se mais sofisticada a medida em que o pa

cote de produtos torna-se mais abrangente e a rentabilidade 

real mais complexa de ser apurada. Esta preocupação é real

çada nos bancos públicos federais e estaduais, pois seus pa-

cotes de produtos financeiros podem incluir operações com 

retornos mais acentuadamente diferenciados. 

Os bancos privados tendem a enfatizar de maneira 

mais acentuada o acompanhamento por agências e centros de 

responsabilidade. No único banco estrangeiro da amostra, 

esta preocupação é particularmente realçada. 
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Um dos bancos de grande porte, e, de maneira par

ticular, o único banco de porte médio que respondeu à 

questão, já realizam o acompanhamento em todos os níveis. 

Neste último, foi observada uma preocupação maior no 

aproveitamento integral dos recursos de informática no 

acompanhamento da rentabilidade. 

A familiaridade das gerências em relação à análise 

de rentabilidade por cliente (veja tabela 16), ilustra sua 

inserção na 

Ressaltamos 

teórico a 

perspectiva operacional das di versas classes. 

que na perspectiva estabelecida no espaço 

análise de rentabilidade por cliente é o re-

ferencial mais significativo que vincula os objetivos da 

alta administração aos objetivos das gerências. A ausência 

deste referencial comum traduz, em última análise, uma rela

tiva falta de sintonia entre as altas administrações e suas 

gerências. 



TABELA 16 Distribuição percentual quanto a familiaridade das gerências em relação à análise da 
rentabilidade por clientes na indústria bancária brasileira, por porte e propriedade. 

Pjporte 
(n=20) 

F/Propriedade 
(n=20) 

FAMILIARIDADE DAS GER~NCIAS 

Sim Não Parcial 

Pequeno (n=7) 29% 71% o 
Médio (n=2) 50% o 50% 
Grande (n=ll) 64% 18% 18% 

P.Federal (n=3) 100% o o 
P.Estadual (n=3) 33% 33% 33% 
Privado (n=14) 43% 43% 14% 

Estrangeiro (n=1) o o 100% 

Coerente com os resultados anteriores, os bancos de 

pequeno porte indicam menor familiaridade de suas gerências 

com a análise de rentabilidade por cliente. Estes resultados 

estão associados não só às características operacionais des-

tes bancos (corporate banking), como também à lógica do pro-

cesso decisório desenvolvida na classe em questão. Efetiva-
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mente a análise de rentabilidade por cliente tende a ser 

tecnicamente uniformizante e gerencialmente descentraliza-

dora, o que conflita com o padrão operacional destas insti-

tuições. 

No caso dos bancos públicos estaduais, enquanto os 

resultados tabulados apontam a existência de infra-estrutu-

ras e sistemas sofisticados, a não familiaridade das gerên-

cias com a análise de rentabilidade por cliente indica um 

sub-aproveitamento destes recursos. 

Os bancos públicos federais, coerentemente com a sua 

lógica de processo decisório, sugerem total familiaridade de 

suas gerências com a análise de rentabilidade por clientes. 



Paradoxalmente, os respondentes desta classe enfatizaram 

que, freqüentemente, esta familiaridade não traduzia maior 

eficiência no uso do instrumento. 

Um dos respondentes nos bancos de médio porte sa-

lientou que o próprio ferramental disponível é relativamente 

recente, o que torna seu uso intrinsecamente ligado à evo-

lução da própria cultura da empresa no que tange à matéria. 

acuidade Ciências Econamtc 
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A QUESTÃO PRODUTO 
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4. A QUESTÃO PRODUTO 

4.1 Concepção Geral 

Na perspectiva de nosso trabalho, a administração de 

produto completa o espaço teórico-analítico da administração 

financeira em bancos. 

Platt ( 7 4) interpreta a administração de produto, 

particularmente a fixação de preços, corno integrada à adrni-

nistração de ativos e passivos. Em Ernst & Whinney(75), o 

tratamento dado aos produtos financeiros está sempre subor-

dinado à perspectiva da análise de rentabilidade. Em Al

len(76) encontramos a administração de produto subordinada à 

perspectiva gerencial. Em boa medida, decorre daí o nosso 

entendimento de que a questão produto envolve necessaria-

mente um enfoque analítico multidisciplinar, aqui 

instrumentado. 

Com este enfoque, buscamos utilizar as categorias 

analíticas cuja base teórica permitisse um delineamento mais 

completo possível do perfil operacional das instituições fi-

nanceiras, no que tange às suas políticas de produto e 

cliente, vistas aqui corno espaços complementares, e corno 

desdobramento último da administração financeira em bancos, 

vinculando a lógica de mercado à lógica financeira. 

74 Robert B. Platt, Controlling Interest Rate Risk: Ne~1 Techniques and Applications for Honey 
Management,p.257. 
75 Ernst e Whiney, Profitability Heasurement for Financia! Institutions: a management information 
approach, cap. 2. 
76 John J. Allen, Jr., Relationship Hanagement- An Integrated Approach to Corporate Banking, The 
Journal of Commercial Bank Lending, July 1985, p.l9. 
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Faremos uso de interfaces entre as categorias analí

ticas da Moderna Teoria Financeira e as categorias analíti

cas do marketing bancário, o que implica não estabelecermos, 

no âmbito deste capítulo, análises teórico-comparativas, mas 

tão somente breves sistematizações a funcionarem como bali

zadoras da interpretação do perfil da amostra no que tange à 

questão produto. 

Nesta 

referenciais: 

perspectiva, 

os produtos 

examinaremos 

financeiros 

brevemente dois 

e os nichos 

comerciais. Um tratamento especial será dispensado ao tópico 

serviços não tradicionais ou serviços futuros, vistos como 

um referencial próprio, ao traduzir na sua evolução o nível 

de integração e desenvolvimento da indústria bancária. 

Ressalte-se que nossa abordagem, embora genérica, 

não ignora as subdivisões factíveis, particularmente entre 

produtos e serviços financeiros. A análise detalhada destes 

aspectos não constitui, todavia, o objeto deste capítulo, 

pois tal fugiria à perspectiva financeira, referencial maior 

de toda investigação aqui empreendida. Portanto, para fins 

de simplificação analítica consideraremos como produtos a 

totalidade produtos e serviços financeiros, salvo na análise 

dos serviços não tradicionai~ ou futuros serviços e dos 

serviços auxiliares, onde os diferenciais são, na maior 

parte dos casos, inerentes às próprias peculiaridades ope

racionais, dispensando sistematizações adicionais. 

------------------------------------~ 
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4.2 Os Produtos Financeiros 

O propósito de investigação deste espaço, é a estru-

turação de bases taxonômicas que permitam a identificação, 

sob a perspectiva estratégica e comercial, da importância 

conferida pela alta administração ao seu leque de produtos 

financeiros. 

Buscamos aqui dois níveis de investigação. o pri-

meiro nível consiste na estruturação de uma relação de pro-

dutos financeiros, a mais abrangente possível, que embasasse 

o levantamento estatístico posterior. Esta estruturação foi 

contemplada na relação sugerida por Toledo< 77 ), com pequenas 

alterações e acréscimos, ressaltando, como expressa o autor 

que 11 
••• qualquer tentativa visando a uma elaborada relação 

de todos os produtos e serviços que os mercados institucio-

nal e particular poderiam procurar junto às instituições 

correria o risco de não ser exaustiva e de inutilizar-se ra-

pidamente pela desatualização, mormente quando se trata de 

serviços vinculados a programas incentivados~••.( 78 ) 

Na coleta de dados foi utilizada a relação com-

pleta. Posteriormente, no tratamento estatístico, foram pin-

çados os produtos estabelecidos como mais representativos de 

suas categorias, que serviram de base à análise comparativa. 

77 Geraldo Luciano Toledo, Marketing Bancário, p.l35. 
78 Id.,Ibid.,p.l34. 

- - --------------------------------------------------
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O segundo nível consiste na explicitação das pers-

pectivas comercial e estratégica, subordinadas à lógica fi-

nanceira. 

A perspectiva comercial é compreendida aqui como a 

importância conferida ao produto enquanto instrumento de 

rentabilidade, em outros palavras, quanto à sua importância 

estritamente financeira. 

A perspectiva estratégica é compreendida aqui como a 

importância conferida ao produto sob o ponto de vista merca-

dológico. Este enfoque tem origem nas características da 

evolução mercadológica internacional dos produtos financei

ros e, de maneira particular, no Brasil. Leitão< 79 ) salienta 

que a conglomeração tende a aumentar o número de produtos 

distribuídos pelas agências, contemplando a conveniência dos 

consumidores que poderiam " ... encontrar num só local ampla 

gama de produtos à semelhança de um super mercado." 

A emergência do banco múltiplo transformou essa 

característica em estratégia comercial, através do bun

dling<80), ou literalmente, empacotamento , que consiste na 

fixação de preços que agrupam diferentes produtos financei-

r os , vendendo-os na forma de pacote, indo · ao encontro da 

perspectiva do relationship management a ser examinado no 

item subseqüente. No processo, determinados produtos, embora 

apresentando pouca rentabilidade intrínseca, tornam-se 

79 Sergio Proença Leitão, Marketing Financeiro: Uma Classificação para Produtos Bancários, Revista 
Brasileira de Mercado de Capitais, v.6, n.l6, p.7. 
80 G. Michael Moebs and Eva Moebs. Pricing Financia! Services, p.71. 
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imprescindíveis para a viabilização negocial de outros, o 

que lhes confere importância estratégica. 

Ao longo da pesquisa, e particularmente no limiar do 

processo de entrevistas, percebeu-se, face às múltiplas in-

terrelações entre os produtos, a necessidade de se estabele-

cerem elementos que os diferenciassem não somente quanto à 

leitura das diversas classes, mas também quanto ao caráter 

da importância a eles conferida. 

Por outro lado, esta perspectiva oferecia, indubita-

velmente, escopo para trabalho específico, face à sua ex-

traordinária abrangência, e, sobretudo, complexidade. Adi-

cionalmente compreendeu-se que essa nova perspectiva impli-

caria adoção de nova taxonomia classificatória dos bancos, 

pois análise de tal verticalidade não poderia ser contem-

plada em classes por porte e propriedade de capital, o que 

fugiria completamente a um trabalho cujo propósito basilar é 

a investigação sob o aspecto financeiro. 

Por esta razão, decidiu-se, nesse item, por uma su-

marização sem divisões por classe, de modo a fornecer ape-

nas, informações auxiliares pertinentes à diferenciação dos 

produtos entre sí a partir do. caráter de sua implementação, 

de modo a facilitar à análise do grau de sua importância fi-

nanceira no contexto da indústria bancária. 

Reproduzimos a seguir a relação de produtos finan-

ceiros que balizou a coleta de dados: 

Faculdade Ciências Econ6mtca• 
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Quadro 6 

PESSOAS FÍSICAS 

1 - Caixa Automático 
2 - Crédito Pessoal 
3 - Crédito Automático 
4 - Intermediário em Operações 
Específicas 

PESSOAS FÍSICAS 

10- Cartões de Crédito 
11- Cheques 
12- Cheques Especiais 
13- Ordens de Pagamento 
14- Depósitos à Prazo Fixo 
15- Câmbio 

CRÉDITOS 

PESSOAS JURÍDICAS 

5 - Financiamento de Capital de Giro 
6 - Financiamentos Especiais 
7 - Intermediário do Grupo para Operações 
Específicas 
8 - Crédito Rural 
9 - Factoring 

DEPÓSITOS E MEIOS DE PAGAMENTO 

PESSOAS JURÍDICAS 

16- Contas Correntes 
17- Pagamento de Salários 
18- Cheques 
19- Cheques Especiais 
20- Ordens de Pagamento 
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SERVIÇOS AUXILIARES 

PESSOAS FÍSICAS 

21- Cobrança 
22- Débito Automático em Contas de 
Despesas Regulares 
23- Domicílio Bancário para Fins Diversos 
24- Pagamento à Ordem e por Conta 
25- Planos de Poupança 
26- Venda ou Compra de Valores Mobiliários 
(intermediário) 
27- Recolhimento de Tributos 
28- Cheques de Viagem 
29- CUstódia de Valores Mobiliários e 
Jóias 
30- Orientações Diversas 

PESSOAS JURÍDICAS 

t 31- Débito Automa 1co em Con a 
32- Domicílio Bancário 
33- Pagamento à Ordem e por Conta 
34- Cobrança 
35- Recolhimento de Tributos, PIS, PASEP, 
FGTS 
36- Open Market 
37- Guarda de Títulos e Documentos 
38- Intermediário em Diversas Operações 
Específicas de Empresas do Grupo 

COHÉ RCIO EXTERIOR 

SOMENTE PESSOAS JURÍDICAS 

39- Carta de Créd. Imp. Curto Prazo 43- Carta de Créd. Imp. Longo Prazo 
40- Pré-Financiamento de Exportações 44 - Cobrança de Exportações 
41- Pagamento de Importações 45- Transferências Internacionais 
42- Câmbio de Divisas 46- Forfaiting 

SERVIÇOS NÃ O TRADICIONAIS OU FUTUROS SERVIÇOS 

PESSOAS FÍSICAS 

47- Formação de Clubes de Investimentos 
48- Diagnósticos e acesso a arquivos e 
bancos de dados 
49- Orientações Jurídicas e Fiscais 
50- Participação em Promoções Culturais 
51- Numismática 
52- Seguros 

I I PESSOAS JURÍDICAS 

53- Administração de Tesouraria 
54- Faturamento 
55- Modelos de Análise Financeira 
56- Modelos de Previsão 
57- Serviços de Pesquisa de Mercados 
Externos 
58- Orientações Diversas (Informática, 
Marketing, Organização) 
59- Banco de Dados 

164 

I 



165 

4.3 Nichos Comerciais 

Tal como para os produtos, o propósito de investi-

gação deste espaço é a estruturação de bases taxonômicas que 

permitam a identificação da importância conferida pela alta 

administração aos diversos nichos econômicos encontráveis no 

mercado brasileiro. o critério adotado foi delimitado a 

partir da observação do quadro sócio-econômico e ins-

titucional do mercado, sendo, até certo ponto, arbitrário. 

Os clientes foram divididos nas duas categorias tra-

dicionais, pessoa jurídica e física, classificados quanto 

aos setores econômicos, porte e perfil institucional. Quanto 

à importância conferida pela alta administração, con-

ceituaremos os clientes de um modo geral em: 

- não rentável; 

- cliente pouco rentável; 

- cliente medianamente rentável; 

- cliente altamente rentável. 

A sistematização dos nichos comerciais a ser utili-

zada na coleta de dados pode ser visualizada nas páginas 

subseqüentes. 

f' culdade Ciências Econ6mtcm 
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Siste~atizaçã~ d~s 

Nich~s C~~e~ciais 

Quadro 7 Nichos Comerciais: Pessoas Jurídicas 

1 - pequena empresa industrial 

2 - média empresa industrial 

3 - grande empresa industrial 

4 - pequena empresa comercial 

5 - média empresa comercial 

6 - grande empresa comercial 

7 - pequena propriedade agrícola 

8 - média propriedade agrícola 

9 - grande propriedade agrícola 

10- empresas transnacionais 

11- empresas estatais federais 

12- empresas estatais estaduais 

13- empresas estatais municipais 

14- autarquias federais 

15- autarquias estaduais 

16- autarquias municipais 

17- administração pública federal 

18- administração pública estadual 

19- administração pública municipal 
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Quadro 8 Nichos Comerciais: Pessoas Físicas 

20- administradores vinculados às empresas 
(proprietários, diretores, altos funcionários, etc.) 

21- funcionários vinculados às empresas 

22- profissionais liberais 

23- f uncionários públicos federais 

24- f uncionários públicos estaduais 

25- f uncionários públicos municipais 

26- a posentados e pensionistas 

27- c orrentistas domiciliados no exterior 
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4.4 Perfil da Amostra quanto à Questão Produto 

o caráter da importância dos produtos financeiros no 

contexto da indústria bancária brasileira apresenta-se gene-

ricamente sumarizado na tabela 17. 

TABELA 17 Caráter da importância dos produtos financeiros na indústria bancária brasileira. Os 
percentuais indicam a proporção dos entrevistados que identificam o respectivo produto como 
comercial, estratégica ou ambos, sem diferenciações por classes. (n = 20) 

IMPORTÂNCIA 

Produtos Financeiros Estratégica Comercial Ambos Njopera 

Créditos - Pessoas Físicas 

1 - Caixa Automático 20% 10% 15% 65% 
2 - Crédito Pessoal 10% 25% 40% 25% 
3 - Crédito Automático 5% 25% 15% 65% 
4 - Intermediário em Operações Específicas 10% 10% 10% 70% 

Créditos - Pessoas Jurídicas 

5 - Financiamento de Capital de Giro 15% 25% 60% o 
6 - Financiamentos Especiais 35% 10% 35% 20% 
7 - Intermediário do Grupo para Operações 
Específicas 45% 15% 5% 35% 
8 - Crédito Rural 30% 20% 15% 35% 
9 - Factoring 15% 10% o 75% 

Depósitos e meios de pagamento - Pessoas Físicas 

10- Cartões de Crédito 20% 35% 20% 25% 
11- Cheques 40% 25% 30% 5% 
12- Cheques Especiais 20% 25% 35% 20% 
13- Ordens de Pagamento 15% 50% 5% 30% 
14- Depósitos à Prazo Fixo 15% 30% 55% o 
15- Câmbio 10% 15% 30% 45% 

Depósitos e meios de pagamento - Pessoas Jurídicas 

16- Contas Correntes 30% 25% 45% o 
17- Pagamento de Salários 35% 35% 5% 25% 
18- Cheques 35% 25% 15% 25% 
19- Cheques Especiais 20% 30% 25% 25% 
20- Ordens de Pagamento 15% 50% 5% 30% 
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Serviços auxiliares - Pessoas Físicas 

21- Cobrança 10% 25% o 65% 
22- Débito Automático em Contas de Despesas 
Regulares 10% 25% 10% 55% 
23- Domicílio Bancário para Fins Diversos 15% 15% 5% 65% 
24- Pagamento à Ordem e por Conta 15% 30% O% 55% 
25- Planos de Poupança o 10% 15% 75% 
26- Intermediário na Venda ou Compra de Valores 
Mobiliários 20% 25% 15% 40% 
27- Recolhimento de Tributos 20% 30% lO% 40% 
28- Cheques de Viagem O% 20% 10% 70% 
29- Custódia de Valores Mobiliários e Jóias 15% 25% O% 60% 
30- Orientações Diversas 10% 5% 10% 75% 

Serviços auxiliares - Pessoas Juridicas. 

31- -Débito Automático em Conta 50% 30% 10% 10% 
32- Domicílio Bancário 15% 10% 35% ~5% 

33- Pagamento à Ordem e por Conta 20% 30% 10% 40% 
34- Cobrança 20% 20% 40% 20% 
35- Recolhimento de Tributos, PIS , PASEP, FGTS 25% 35% 20% 20% 
36- Open Harket 15% 10% 15% 60% 
37- Guarda de Títulos e Documentos 15% 10% 15% 60% 
38- Intermediário em. Diversas Operações 
Específicas de Empresas do Grupo 35% 5% 25% 35% 

comércio Exterior - .somente Pessoas Jurídicas 

39- Carta de Créd. Imp. CUrto Prazo 15% 10% 35% 40% 
40- Pré-Financiamento de Exportações 10% 10% 40% 40% 
41- Pagamento de Importações 10% 15% 35% 40% 
42- Câmbio de Divisas 10% 15% 35% 40% 
43- Carta de Créd . Imp. Longo Prazo 20% 5% 25% 50% 
44- Cobrança de Exportações 10% 15% 30% 45% 
45- Transferências Internacionais 10% 15% 30% 4-5% 
46- Forfaiting 10% o 10% 80% 

Serviços não tradicionais - Pessoas Físicas 

47- Formação de Clubes de Investimentos 10% 30% 15% 45% 
48- Diagnósticos e acesso a arquivos a bancos 
de dados 20% o 10% 70% 
49- Orientações Jurídicas e Fiscais 20% 10% 10% 60% 
50- Participação em Promoções Culturais 50% 5% 15% 30% 
51- Numismática o 5% o 95% 
52- Seguros 5% 5% 15% 75% 
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Serviços não tradicionais - Pessoas Jurídicas 

53- Administração de Tesouraria 15% 10% 25% 50% 
54- Faturamento 5% 5% 10% 80% 
55- Modelos de Análise Financeira 25% 20% 5% 50% 
56- Modelos de Previsão 20% 10% 5% 65% 
57- Serviços de Pesquisa de Mercados Externos 10% 10% 15% 65% 
58- Orientações Diversas .(Informática, Narketing, 
Organização) 15% o 15% 70% 
59~ Banco de Dados 5% 5% o 90% 

No grupo "Créditos" o subgrupo PF obteve um número 

maior de observações na perspectiva comercial . vis-à-vis à 

sua perspec.ti va estratégica, invertendo-se esta relação no 

subgrupo PJ, onde o i tem 11 0 Financiamento de Capital · de 

Giro" apresentou o maior número de observações quanto à sua 

dupla importância comercial e estratégica. Em PF essa dupla. 

importância aparece marcadamente no item "Crédito Pessoal". 

Ainda em PJ, o i tem "Factoring" recebeu o menor número de 

observações. 

No grupo "Depósitos e Meios de Pagamento", as ope-

rações do subgrupo PF tiveram um número maior de observações 

relativamente ao subgrupo PJ quanto à dupla importância, 

estratégica e comercial, particularmente em função do item 

"Depósitos a Prazo Fixo", que recebeu o maior número de 

observações no grupo, secundado pelo item "Contas Correntes" 

PJ. Fica realçada a importância do varejo nas operações 

passivas. 

No grupo serviços auxiliares o subgrupo PJ obteve um 

número de observações significativamente maior na dupla im-

portância estratégica e comercial, vis-à-vis . o subgrupo PF. 

Os serviços auxiliares são considerados de pouca importância 
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estratégica no subgrupo PF, e de considerável importância 

estratégica no subgrupo . PJ. o . i tem . "Cobrança" recebeu o . 

maior número de observações considerando-a de dupla impor

tância estratégica e comercial. O item "Recolhimento de Tri

butos" recebeu um número de observações relativamente alto 

sob o ponto de vista comercial em ambos os subgrupos. 

O grupo "Comércio Exterior", analisado exclusiva

mente no subgrupo PJ, explícita a extraordinária importân

cia conferida às operações relacionadas ao comércio exte

rior, obtendo a maior média de observações considerando seus 

produtos de dupla importância estratégica e comercial, des

tacando-se o item "Pré-Financiamento de Exportações". A 

única exceção é o item "Forfaiting", praticamente desconhe

cido da maior. parte dos entrevistados. 
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4.4.1 A Leitura das Classes quanto aos Produtos 

o grau de importância, conforme sua presente ou po-

tencial rentabilidade, conferido aos produtos financeiros 

tradicionais, pelas classes por porte e propriedade de capi-

tal na indústria bancária, apresenta-se sumarizado na tabela 

18. 

TABELA 18 Estatísticas relacionadas ao grau de importância conferida aos produtos financeiros pela 
indústria bancária brasileira, por porte e propriedade. (Notas atribuídas: o a 5) 

PORTE (n=20) 

Pequeno 
(n=7) 

Hédio 
{n=2) 

Grande 
(n=ll) 

Categoria = CRÉDITO PESSOA FÍSICA (PF) Grupo A 

Produto que obteve 
nota mínima 

Caixa automático 

Demais produtos 

Intermediário em 
operações específicas 

Nota Produto que obteve 
mínima nota máxima 

0,57 Crédito pessoal 

o Crédito pessoal 

1,45 Crédito pessoal 

Nota Média dos 
máxima Produtos na classe 

2,14 1,25 

2,5 0,62 

3,36 2,61 

PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Caixa automático 1,67 Crédito pessoal 3,33 2,75 
(n=3) 

P.Estadual Intermediário em 1,00 Crédito pessoal 5 3,75 
{n=3) operações específicas 

Privado Intermediário em 1,37 Crédito pessoal 2,79 1,89 
( (n=l4 ) operações específicas 

Estrangeiro Intermediário em o Crédito pessoal 4 2,75 
(n=l ) operações específicas 

Média dos Produtos na Categoria = 2,23 

-----------------------------------
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Categoria = CRÉDITO PESSOA JURÍDICA (PJ) Grupo B 

Produto que obteve Nota Produto que obteve Nota Média dos 
nota mínima mínima nota máxima máxima Produtos na classe 

PORTE (n=20) 

Pequeno Factoring Financiamento de 
(n=7 ) 0,14 capital de giro 4,57 1,91 

Hédio Factoring Financiamento de 
(n=2 ) 1,00 capital de giro 5,00 3,20 

Grande Factoring Financiamento de 
(n=ll ) 1,18 capital de giro 4, 36 3,09 

PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Factoring Financiamentos 
(n=3 ) o especiais 3,33 2,40 

P.Estadual Factoring Financiamento de 
(n=3 ) o capital de giro 4, 33 2,93 

Privado Factoring Financiamento de 
((n=14 ) 0,84 capital de giro 4,47 2,68 

Estrangeiro Factoring Financiamento de 
(n=1 ) o capital de giro 5,00 2,80 

Média dos Produtos na Categoria 2,72 

Categoria = DEPÓSITOS E tmos DE PAGAMENTO PESSOA FÍSICA (PF) Grupo C 

Produto que obteve Nota 
nota mínima mínima 

PORTE (n=20) 

Pequeno Câmbio 
(n=7 ) 0,14 

f.fédio Ordens de 
(n=2 ) pagamento 1,00 

Grande Ordens de 
(n=ll ) pagamento 2,73 

Produto que obteve 
nota máxima 

Cheques 

Cheques 

Depósitos 
à prazo fixo 

Nota Média dos 
máxima Produtos na classe 

3,43 1,86 

5,00 3,17 

4,73 3,76 

f aculdade Ciências Econõmtca• 
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PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Ordens de Cheques 
(n=3) pagamento 2,33 especiais 5,00 3,33 

P.Estadual Ordens de Depósitos 
(n=3) pagamento 2,00 à prazo fixo 4,33 3,17 

Privado Ordens de Depósitos 
((n=14) pagamento 1,74 à prazo fixo 4,47 2,96 

Estrangeiro Cartões de Cheques 
(n=1) crédito 2,00 5,00 4,50 

Média dos Produtos na Categoria = 3,25 

Categoria = DEPÓSITOS E MEIOS DE PAGAMENTO PESSOA JURÍDICA (PJ) Grupo D 

Produto que obteve Nota Produto que obteve Nota Média dos 
nota mínima mínima nota máxima máxima Produtos na classe 

PORTE (n=20) 

Pequeno Pagamento de salários Contas correntes 
(n=7) 0,86 3,29 2,00 

Médio Ordens de pagamento Contas correntes 
(n=2) 1,00 4,50 3,00 

Grande Cheques Contas correntes 
(n=ll) 2,82 4,55 3,64 

PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Cheques Cheques especiais 
(n=3) 2,67 4,67 3,60 

P.Estadual Ordens de pagamento Pagamentos de salários 
(n=3) 3,67 4,33 4,07 

Privado Ordens de pagamento Contas correntes 
(n=l4) 2,53 4,05 3,00 

Estrangeiro Ordens de pagamento Contas correntes 
(n=1) o 5;oo 3,00 

Média dos Produtos na categoria = 3,19 
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Categoria = SERVIÇOS AUXILIARES 'PESSOA FÍSICA (PF) Grupo E 

Produto que obteve Nota Produto que obteve Nota Média dos 
nota mínima mínima nota máxima máxima Produtos na classe 

PORTE ·(n=20) 

Pequeno Planos de poupança Intermediário na 
(n=7) Cheques de viagem venda ou compra de 

CUstódia de valores o valores mobiliários 1,57 0,70 

Médio Cobrança Intermediário na 
(n=2) Planos de poupança venda ou compra de 

Orientações diversas o valores mobiliários 2,00 0,80 

Grande Pagamento à ordem Intermediário na 
(n=ll) Orientações Diversas venda ou compra de 

1,00 valores mobiliários 2,09 1,52 

PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Cheques de Viagem Planos de Poupança 
(n=3) 1,33 4,00 2,67 

P.Estadual Todos, exceto Débito Débito automático 
(n=3) automático o 3,00 0,93 

Privado Pagamento à Ordem Intermediário na 
(n=14) Cheques de Viagem Venda ou compra de 

0,74 valores mobiliários 1,89 1,16 

Estrangeiro Todos menos Cheques Cheques de Viagem 
(n=l) de Viagem o 4,00 1,20 

Média dos Produtos na Categoria = 1,28 

Categoria = SERVIÇOS AUXILIARES PESSOA JURÍDICA (PJ) Grupo F 

Produto que obteve Nota Produto que obteve Nota Média dos 
nota mínima mínima nota máxima máxima Produtos na classe 

PORTE (n=20) 

Pequeno Guarda de Títulos Cobrança 
(n=7) e documentos o 3,14 1,88 

Médio Pagamento à Ordem Cobrança 
(n=2) 1,00 4,50 2,79 

Grande Pagamento à Ordem Recolhimento de 
(n=ll) 1,91 tributos, (PIS, 

PASEP, FGTS etc.) 3,91 2,84 

-----------------------------------------
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PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Guarda de títulos Recolhimento de 
(n=3) e documentos tributos, (PIS, 

1,33 PASEP, FGTS etc.) 4,33 3,24 

P.Estadual Pagamento à ordem Recolhimento de 
(n=3) tributos, (PIS, 

0,67 PASEP, FGTS etc.) 4,33 2,38 

Privado Guarda de títulos Cobrança 
(n=l4) e documentos 1,32 3,58 2,53 

Estrangeiro Domicílio bancário Cobrança 
(n=l) o 4,00 2,00 

Média dos Produtos na Categoria = 2,52 

Categoria = COMÉRCIO EXTERIOR - SOMENTE PESSOA JURÍDICA (PJ) Grupo G 

Produto que obteve Nota Produto que obteve Nota Média dos 
nota mínima mínima nota máxima máxima Produtos na classe 

PORTE (n=20) 

Pequeno opera pouco opera pouco 
(n=7) ou não opera 0,71 ou não opera 0,71 0,71 

Hédio Carta de crédito Carta de créd. imp . 
(n=2) Imp. longo prazo CUrto prazo 

Cobrança de exportações 
Forfaiting 2,50 4,00 3,19 

Grande Forfaiting Carta de créd. imp. 
(n=ll) 0,73 Curto prazo 3,64 3,07 

PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Forfaiting Pré-financiamento 
(n=3) o de exportações 2,67 2,12 

P.Estadual Forfaiting Carta de créd. imp. 
(n=3) o curto prazo 2,67 1,92 

Privado Forfaiting Carta de créd. imp. 
( (n=l4) 0,95 curto prazo 2,53 2,14 

Estrangeiro Forfaiting Todos os produtos 
(n=l) 1,00 5,00 4,38 

Média dos Produtos na Categoria = 2,50 

-----·-- --- - - - -------- -----



No grupo "Créditos", subgrupo PF, observam-se 

marcantes diferenças quanto ao porte e propriedade de 

capital na importância conferida ao item principal, "Crédito 

Pessoal". Os bancos de grande porte, particularmente os pú

blicos estaduais e públicos federais, atribuem importância 

relativamente maior às operações ativas de PF, sendo que a 

maior média do subgrupo bem como a maior média do produto 

principal foi verificada nos bancos públicos estaduais. 

Ressalte-se, todavia, que o único banco estrangeiro 

da amostra atribuiu importância superior à média dos bancos 

privados a estas operações. Nos bancos de pequeno e médio 

porte as notas atribuídas foram realçadas pelas declarações 

coincidentes dos entrevistados no sentido de que, no con

texto atual de mercado e rendas, a lógica do corporate ban

king necessariamente trata o crédito pessoal como uma ope

ração secundária ou acessória. 
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No grupo "Créditos", subgrupo PJ, inverte-se a 

perspectiva, com os bancos de pequeno e médio porte atri

buindo importância maior ao i tem "Financiamento de Capital 

de Giro". Observe-se também que esta importância é centrada 

neste item, uma vez que os demais itens tiveram uma média 

bastante abaixo do i tem principal. Fica realçada mais uma 

vez a definição negocia! dos bancos de pequeno e médio porte 

como corporate banking, porém de caráter distinto de seus 

congêneres americanos, 

clusivamente ao curto 

pois 

prazo. 

voltados quase que 

Esta constatações 

ex

serão 

posteriormente precisadas na análise de nichos econômicos. 



Uma exceção importante na análise do subgrupo 

"Créditos PJ", pode ser encontrada na média mais alta ob

tida, alcançada pelo i tem "Financiamentos Especiais", que 

segundo os entrevistados, englobam, nos bancos públicos 

federais, não só as operações de fomento mas também as 

operações cujo processo decisório transcenda as alçadas das 

agências, nos termos explicitados no perfil da amostra 

quanto à Análise de Rentabilidade por Cliente, na tabela 9, 

(p ... ). No conjunto de itens do subgrupo PJ os bancos 

públicos federais atribuíram as notas mais baixas depois dos 

bancos de pequeno porte. 
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o item "Factoring" foi considerado sem importância 

pelos bancos de um modo geral, embora os bancos privados de 

grande porte tenham atribuído uma nota relativamente maior 

que os demais. 

No grupo "Depósitos e Meios de Pagamento", ao sub

grupo PF atribui-se uma importância ligeiramente superior ao 

subgrupo PJ, realçando a importância das operações passivas 

de PF. Os bancos de médio e grande porte, particularmente os 

públicos federais e estaduais, atribuíram uma importância 

maior ao subgrupo PF do que os bancos de pequeno porte. 

Os bancos de grande porte, particularmente os bancos 

privados e os bancos públicos estaduais, consideraram 

"Depósitos a Prazo Fixo" como o i tem mais importante. Os 

bancos públicos federais atribuíram, isoladamente, 

importância maior ao item "Cheques Especiais". Esta escolha 

pode ser melhor explicada se os cheques especiais forem 

------------------------------------------------------
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compreendidos como produto híbrido no contexto dos bancos 

públicos federais, pois funcionam não só como instrumento de 

captação (operação passiva) , mas também como mecanismo de 

crédito "desburocratizado" para PF (operação ativa), 

coincidente com a perspectiva oferecida pelos resultados da 

mesma classe no subgrupo "Créditos PF". 

Ainda no grupo "Depósitos e Meios de Pagamento", o 

subgrupo PJ apresentou médias altas em todas as classes com 

a exceção dos bancos de pequeno porte. O i tem "Contas Cor-

rentes PJ" foi considerado o produto mais importante, exceto 

pelos bancos públicos federais e estaduais, que atribuiram 

maior importância aos itens "Cheques Especiais" e "Pagamento 

de Salários", respectivamente. O i tem "Cheques Especiais" 

PJ, deve ser compreendido no contexto dos bancos públicos 

federais com perspectiva operacional semelhante ao seu 

congênere em PF, embora, naturalmente, tenha forma jurídica 

bastante diferenciada. 

O item "Pagamento de Salários" deve ser compreendido 

no contexto dos bancos públicos estaduais enquanto instru-

mentos de liquidez, proporcionados pela usual vinculação 

destes bancos às contas públicas estaduais. Este mesmo item 

apresenta pouca importância no contexto dos bancos de pe-

queno porte. 

No grupo "Serviços Auxiliares", o subgrupo PJ é 

considerado substancialmente mais importante do que o sub-

grupo PF. De um modo geral esta modalidade em PF é consi-

derado um "fardo" operacional para os bancos . A mesma moda-

faculaade CiêncJas t:.conom•c• 
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lidade apresenta uma perspectiva totalmente diferente no 

contexto PJ, pois tem dupla função: por um lado viabiliza

dora do "pacote" de produtos PJ, e por outro permite acesso 

informacional à realidade destas empresas, o que, 

indubitavelmente, propicia aos bancos uma posição extrema

mente vantajosa sob o ponto de vista negocial. Esta 

perspectiva é realçada nos bancos de pequeno porte. Nos 

bancos públicos federais e estaduais o item "Recolhimento de 

Tributos" PJ é o mais destacado, enquanto nos bancos 

privados de um modo geral, este destaque volta-se ao item 

"Cobrança" PJ. 

A leitura do grupo "Comercio Exterior" apresenta-se 

diferenciada daquela oferecida na análise do caráter da im

portância conferida. Os bancos de pequeno porte atribuem 

pouca importância às operações relacionadas com o comércio 

exterior. Os bancos de médio porte e o único banco estran

geiro da amostra atribuem extrema importância a estas ope

rações. Dentre os bancos de grande porte, o~ dados sugerem 

que essa importância é maior nos bancos públicos federais e 

estaduais em relação aos seus congêneres privados. Com ex

ceção dos bancos públicos federais que optaram pelo item 

"Pré-Financiamento de Exportações", as demais classes opta

ram pelo i tem "Carta de Crédito de Curto Prazo para Impor

tações", como item principal. 

180 
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A Perspectiva dos serviços não tradicionais ou futu-

ros serviços pode ser interpretada a partir da tabela 19. 

TABELA 19 Estatísticas relacionadas ao grau de importância conferida aos serviços não tradicionais 
ou futuros serviços pela indústria bancária brasileira, por porte e propriedade. No item "Média dos 
Produtos na Categoria" observamos a média das notas conferidas à categoria pelo conjunto da 
indústria bancária. (Notas atribuídas: O a 5) 

PORTE (n=20) 

Pequeno 
(n:;:7) 

Médio 
(n=2) 

Grande 
(n=ll) 

Categoria = SERVIÇOS NÃO TRADICIONAIS OU FUTUROS SERVIÇOS Grupo H - I 

Produto que obteve 
nota mínima 

Numismática 
Seguros 

Diagnósticos e acesso 
a bancos de dados 
Numismática 
Seguros 

Numismática 

Nota Produto que obteve 
mínima nota máxima 

Administração de 
o tesouraria 

Serviços de pesquisa 
de mercados externos 

o 

Participação em promo-
0,18 ções culturais 

Nota Média dos 
máxima Produtos na classe 

2,00 0,85 

4,50 1,46 

3,45 1,62 

PROPRIEDADE (n=20) 

P.Federal Numismática Seguros 
(n=3) o 4,67 1,64 

P.Estadual Orientação e consul- Participação em promo-
(n=3) to ria ções culturais 

Banco de dados o 3,67 1,54 

Privado Numismática Participação em promo-
(n=l4) 0,11 ções culturais 2,42 1,28 

Estrangeiro Formação de clubes Hodelos de análise 
(n=1) de investimento financeira 

Numismática 
Seguros o 5,00 2,31 

Média dos Produtos na Categoria 1,53 

Observa-se que os bancos de pequeno porte atribuíram 

as notas mais baixas da amostra aos serviços não tradicio-

nais. Neste sentido, foi contrariada a expectativa de que a 

t-acu1aaoe Ciáncias Econõ 1c 
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vocação de corporate banking, sugerida nos demais capítulos, 

viesse a determinar um grau maior de sofisticação no elenco 

de produtos e serviços financeiros. 

Esta vocação, pelos bancos de pequeno porte, foi 

melhor traduzida na escolha do serviço "Administração de 

Tesouraria", como principal target de serviços não 
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tradicionais. Considerando-se a relativa convencional idade 

deste serviço, ainda que suas características operacionais o 

insiram na categoria de serviços não tradicionais, estes 

dados sugerem uma perspectiva estratégica de corporate 

banking ainda limitada a produtos e serviços tec

nologicamente menos sofisticados, e, predominantemente, tra

dicionais. 

Os bancos de médio porte demonstram um interesse es

pecífico no desenvolvimento de serviços dirigidos às ne

cessidades das empresas voltadas ao mercado externo. Entre

tanto, não foram precisadas as concepções estratégicas de

terminantes deste interesse, sendo as demais categorias de 

serviços relativamente relegadas a um segundo plano. 

Os bancos de grande porte, públicos e privados, 

priorizam serviços que podem contribuir para a ampliação do 

market share. A participação em promoções culturais está 

mais inserida nesta lógica do que propriamente no contexto 

prospectivo dos serviços não tradicionais. 

O único banco estrangeiro da amostra atribui impor

tância marcadamente superior à média aos serviços não tra

dicionais. O serviço "Modelos de Análise Financeira", 
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relativamente sofisticado no contexto da indústria bancária 

nacional, recebeu a nota mais alta. Considerando-se o cará

ter prospectivo da avaliação, este dado sugere uma inserção 

mais substancial dos serviços não tradicionais na perspec

tiva estratégica da instituição, convergindo para a lógica 

do corporate banking, porém, com caráter diferenciado das 

demais classes. 

Os bancos públicos federais atribuem notas elevadas 

ao produto "Seguro" . Entretanto, as observações dos 

entrevistados sugerem que esta preferência não esteja asso

ciada a objetivos estratégicos, mas sim subsumida no con

texto dos pacotes de produtos. 

Os entrevistados nos bancos públicos estaduais 

ressaltaram que as excessivas injunções extra-econômicas re

gionais no planejamento estratégico alteram o caráter da 

participação em promoções culturais, dissociando-a freqüen

temente da perspectiva negocial. 

De um modo geral, as notas médias atribuídas sugerem 

que os serviços não tradicionais ou futuros serviços ainda 

ocupam um espaço apenas residual, no contexto estratégico da 

indústria bancária brasileira. 

Na perspectiva estabelecida a partir da composição 

teórica, os serviços não tradicionais ou futuros serviços 

constituem, por excelência, a categoria de produtos mais di

retamente associáveis à terceira etapa da evolução do refe

rencial negocial. Assim posto, conjugando-se as observações 

registradas, os dados coletados e as ilações estruturadas, 

-----------------------------------------------~ 
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podemos sintetizar nossa percepção do panorama da indústria 

bancária brasileira, no contexto dos serviços não tradicio

nais ou futuros serviços, em duas leituras fundamentais. 

A primeira sugerindo que o planejamento estratégico 

dos bancos ainda não contemplou as lacunas existentes na 

oferta de serviços não tradicionais, cuja demanda vem sendo 

atendida de modo pulverizado por empresas não financeiras, 

dotadas de menores recursos tecnológicos e, principalmente, 

informacionais. 

Nesta perspectiva, se considerarmos o aparato 

tecnológico-informacional e as super-estruturas financeiras 

disponíveis, explicita-se a existência do que chamaremos 

aqui de uma clara capacidade ociosa na indústria bancária 

brasileira. 

Na segunda, em concordar-se com as ilações supra, 

abre-se espaço à constatação de que existem substanciais fa

tias de mercado ainda inexploradas no que concerne aos ser

viços não tradicionais. 

4.4.2 A Leitura das Classes quanto aos Nichos 

A identificação dos nichos comerciais e da impor

tância conferida pela alta administração e esses nichos 

quanto à rentabilidade presente ou potencial, ilustra o di

recionamento estratégico das instituições, definindo o pa

drão operacional mercadológico das classes. Nas tabela 20 e 

21 encontramos sumarizadas as preferências levantadas pelas 

classes por porte, para pessoa jurídica e física. 

----- - - -------------------
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TABELA 20 Ordenação dos nichos comerciais pessoa jurídica, segundo importância conferida pela 
indústria bancária brasileira, por porte. (notas o a 3) * 

PORTE (n=20) 

Ranking Bancos de pequeno Bancos de médio 
porte (n=7) porte (n=2) porte (n=ll) 

Nicho Média Nicho Média Nicho Média 
Econô- Econô- Econô-
mico mico mico 

12 média grande média 
empresa empresa empresa 
comercial 2,50 comercial 2,50 comercial 2,60 

2• média média média 
empresa empresa empresa 
industrial 2,50 comercial 2,50 industrial2,60 

32 pequena grande grande 
empresa empresa empresa 
comercial 1,62 industrial 2,50 industrial2,50 

42 pequena média grande 
empresa empresa empresa 
industrial 1,62 industrial 2,50 comercial 2,30 

52 empresas estatais empresas 
transna- municipais transna-
cionais 1,25 1,50 cionais 2,20 

6• grande empresas pequena 
empresa transna- empresa 
comercial 1,12 cionais 1,50 comercial 2,00 

7• grande adminis- pequena 
empresa tração empresa 
industrial 1,00 estaduaJ 1,00 industriall,90 

82 média autarquias grande 
propriedade municipais propriedade 
agrícola 0,88 1,00 agrícola 1,80 

9• grande estatais estatais 
propriedade estaduais federais 
agrícola 0,75 1,00 1,50 

102 pequena grande média 
propriedade propriedade propriedade 
agrícola 0,38 agrícola 1,00 agrícola 1,20 

Bancos de grande 

faculdade Ciências Econ6mlr.a 
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1P estatais média adminis-
federais propriedade tração 

0,12 agrícola 1,00 federal 1,1 

12 2 adminis- autarquias adminis-
tração estaduais tração 
municipal o 0,50 municipal O, 90 

1) 2 adminis- pequena adminis-
tração empresa tração 
estadual o comercial 0,50 estadual 0,80 

14 2 adminis- pequena autarquias . 
tração empresa municipais 
federal o industrial 0,50 0,80 

152 autarquias adminis- autarquias 
municipais tração estaduais 

o municipal o 0,80 

162 autarquias adminis- autarquias 
estaduais tração federais 

o federal o 0,70 

17 2 autarquias autarquias estatais 
federais federais municipais 

o o 0,70 

182 estatais estatais pequena 
municipais federais propriedade 

o o agrícola 0,70 

19 2 estatais pequena estatais 
estaduais propriedade estaduais 

o agrícola o 0,60 

* - Não rentável = o - Hedianamente rentável = 1 - 2 
- Pouco rentável = O - 1 - Altamente rentável = 2 - 3 



TABELA 21 Ordenação dos nichos comerciais pessoa física segundo importância conferida pela indústria 
bancária brasileira, por porte. (notas O a 3) * 

PORTE (n=20) 

Ranking Bancos de pequeno Bancos de médio Bancos de grande 
porte (n=7) porte (n=2) porte (n=ll) 

Nicho Média Nicho Média Nicho Média 
Econô- Econô- Econô-
mico mico mico 

1º profissionais Administra Administradores 
liberais dores vincula- dores vinculados 

dos às empresas às empresas 
1,75 2,50 2,80 

2º Administra- profissionais profissionais 
dores vincula- liberais liberais 
dos às empresas 

1,75 2,00 2,60 

3º funcionários funcionários funcionários 
vinculados públicos vinculados 
às empresas municipais às empresas 

1,00 1,00 2,20 

4º funcionários funcionários funcionários 
públicos públicos públicos 
federais estaduais estaduais 

0,62 1,00 1,50 

5º aposentados aposentados funcionários 
e pensionis- e pensionis- públicos 
tas tas federais 

0,38 0,50 1,50 

6º funcionários funcionários correntistas 
públicos vinculados domiciliados 
municipais às empresas no exterior 

0,38 0,50 1,40 

7º funcionários correntistas funcionários 
públicos domiciliados públicos 
estaduais no exterior municipais 

0,38 o 1,30 

8º correntistas funcionários aposentados 
domiciliados públicos e pensionis-
no exterior federais tas 

o o 1,00 

* - Não rentável = o - Medianamente rentável = 1 - 2 
- Pouco rentável = o - 1 - Altamente rentável = 2 - 3 
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Para os bancos de pequeno porte, na subdivisão 

PJ, os quatro nichos comerciais mais signi-

ficativos foram, respectivamente: média empresa 

comercial, média empresa industrial, pequena 

empresa comercial e pequena empresa industrial. 

Destes só os dois primeiros são considerados 

altamente rentáveis. As razões apontadas para 

estas preferências foram: 

as grandes empresas têm uma situação econô-

mica e financeira mais sólida, o que lhes 

permite negociar em posição vantajosa em re-

lação aos bancos, diminuindo substan-

cialmente os spreads. Isso é particularmente 

enfatizado em relação às empresas transna-

cionais; 

os fluxos de caixa superiores (em termos 

relativos e absolutos) das grandes empresas 

têm como contrapartida níveis de risco muito 

elevados, que não são compensados na fixação 

das taxas; 

as necessidades de capital a longo prazo são 

contempladas pelas linhas de crédito ofi-

ciais. Alguns entrevistados sugeriram que os 

fluxos de caixa residuais destas linhas, . so-

mados ao próprio giro dessas empresas, lhes 

permitia razoável folga financeira, o que 

faculdade Ciências Economeca 
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reforçava sua posição negocial em relação 

aos bancos de pequeno porte; 

os clientes de médio porte apresentam urna 

situação econômica particularmente interes

sante. São empresas geralmente em ascensão, 

carentes de capital e rna1s dispostas ao 

risco, o que tende a enfraquecer sua posição 

negocial em relação aos bancos, proporcio-

nando spreads substancialmente maiores. 

Adicionalmente, em termos absolutos, estas 

empresas dificilmente comprometem o risco de 

crédito e liquidez dos bancos; 

as empresas comerciais são mais interessan

tes do que as empresas industriais, pois as 

últimas, em função de sua maior dotação de 

capital fixo, são mais vulneráveis às al

terações conjunturais. 
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Na subdivisão PF, os quatro nichos comerciais mais 

significativos são, respectivamente: profissionais liberais, 

administradores vinculados às empresas, funcionários 

vinculados às empresas e funcionários públicos federais. 

Destes, somente os dois primeiros foram considerados media

namente rentáveis e os demais pouco rentáveis. Fica assim 

consolidado o perfil dos bancos de pequeno porte, como ins

tituições direcionadas a um tipo particular de cor por ate 

banking, voltado quase que exclusivamente ao curto prazo e 
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às médias e pequenas empresas, atendendo apenas r e-

sidualmente a PF. 

Para os bancos de médio porte, na subdivisão PJ, os 

quatro nichos comerciais mais significativos foram, respec-

ti vamente: grande empresa comercial, média empresa comer-

cial, grande empresa industrial e média empresa industrial. 

Os quatro segmentos foram considerados altamente rentáveis. 

As razões apontadas para estas preferências foram: 

as observações quanto à preferência pelas 

empresas comerciais foram coincidentes com 

as dos bancos de pequeno porte; 

os bancos de médio porte acreditam serem 

capazes de sustentar posições negociais van-

tajosas em relação às grandes empresas, em-

bora não transpareçam a mesma segurança 

quando se trata de empresas transnacionais; 

- na subdivisão PF, os quatro nichos comer-

ciais mais significativos foram, respectiva-

mente: Administradores vinculados às empre-

sas, profissionais liberais, funcionários 

públicos municipais e funcionários públicos 

estaduais. Destes, os dois primeiros foram 

considerados medianamente rentáveis, di ver-

gindo portanto, dos bancos de pequeno porte, 

que não consideram os clientes PF rentáveis; 

os bancos de médio porte reproduzem 

negocialmente no setor bancário a perspec-

t culdade Ciências E.con- 1n 
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ti va das empresas de porte semelhante nos 

outros setores da economia. Contudo, en-

quanto aspiram à expansão 

negociais, não reproduzem 

quanto à ampliação de suas 

de suas escalas 

esta aspiração 

redes de agên-

cias. Suas observações sugerem que a agres

sividade negocial com extrema cautela 

administrativa parecem constituir o padrão 

operacional desejado. 
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Para os bancos de grande porte, na subdivisão PJ, os 

quatro nichos comerciais mais significativos foram, respec

ti varnente: média empresa comercial, média empresa indus

trial, grande empresa industrial e grande empresa comercial. 

Todos os quatro foram considerados altamente rentáveis, em

bora, nesta perspectiva, os dois primeiros foram 

considerados preferíveis às grandes empresas. As razões 

apontadas para estas preferências foram: 

- as observações quanto às empresas comerciais 

são coincidentes com as das demais classes. 

as grandes empresas são igualmente 

compreendidas corno alvos mais complexos, sob 

o aspecto negocial. Todavia, seus fluxos de 

caixa são considerados extremamente atraen

tes e é menor a preocupação com o exposure 

em relação às grandes empresas. 

Na subdivisão PF, os quatro nichos comerciais mais 

significativos foram, respectivamente: administradores vin-
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culados às empresas, profissionais liberais, funcionários 

vinculados às empresas e funcionários públicos estaduais. Os 

três primeiros foram considerados altamente rentáveis. Uma 

caracteristica diferenciadora fundamental nos nichos dos 

bancos de grande porte são as notas substancialmente maiores 

conferidas aos clientes PF. Esta importância pode ser sinte

tizada no fato de que os bancos de grande porte consideram 

as operações passivas de PF como fonte barata de recursos, 

compativel com o porte de suas redes de agências, que, do 

contrário, estariam inviabilizadas. 

Suas observações conjugadàs as notas atribuidas su

gerem que operações passivas centradas em clientes pessoa

fisica (PF) articuladas à pools de operações ativas 

centradas em médias empresas comerciais e industriais 

parecem constituir o padrão operacional desejado. Cabe 

ressaltar que sob o ponto de vista das operações passivas 

estas considerações são particularmente válidas para quase 

todos os bancos de grande porte da amostra. Sob o ponto de 

vista das operações ativas estas considerações são 

substancialmente distintas quanto à propriedade de capital, 

particularmente em relação aos bancos públicos federais e 

estaduais. 



Nas tabela 22 e 23 encontramos sumarizadas as pre-

ferências levantadas pelas classes por propriedade de capi-

tal, para pessoa jurídica e física. 

TABELA 22 Ordenação dos nichos comerciais pessoa jurídica segundo importância conferida pela 
indústria bancária brasileira, por propriedade. (notas O a 3).* 

Ranking Bancos Públicos 
Federais (n=3) 

Nicho 
Econô
mico 

grande 

Média 

empresa 
comercial 2,67 

grande 
empresa 
industrial 2,67 

empresas 
transna-
cionais 2,33 

média 
empresa 
comercial 2,33 

média 
empresa 
industrial 2,33 

pequena 
empresa 
industrial 2,00 

adminis-
tração 
municipal 1,67 

adminis
tração 
federal 1,67 

autarquias 
Federais 

1,67 

Bancos Públicos 
Estaduais (n=3) 

Nicho 
Econô
mico 

média 

Média 

empresa 
comercial 2,67 

média 
empresa 
industrial 2,67 

pequena 
empresa 
comercial 2,33 

grande 
empresa 
industrial 2,33 

pequena 
empresa 
industrial 2,00 

adminis
tração 
estadual 1,67 

adminis
tração 
federal 1,67 

autarquias 
municipais 

estatais 
municipais 

1,67 

1,67 

Bancos Privados 
(n=14) 

Nicho 
Econô
mico 

média 

Média 

empresa 
comercial 2,56 

média 
empresa 
industrial2,56 

pequena 
empresa 
comercial 1,83 

pequena 
empresa 
industrial1,83 

grande 
empresa 
industrial1,78 

Bancos Estrangeiros 
(n=1) 

Nicho 
Econô
mico 

empresas 
transna
cionais 

grande 

Média 

3,00 

empresa 
comercial 3,00 

grande 
empresa 
industrial 3,00 

média 
empresa 
comercial 2,50 

média 
empresa 
industrial 2,50 

grande pequena 
empresa empresa 
comercial 1,72 comercial 0,50 

empresas adminis
transna- tração 
cionais 1,61 municipal o 

grande 
propriedade 
agrícola 1,44 

média 
propriedade 
agrícola 1,17 

adminis
tração 
estadual 

adminis
tração 
federal 

o 

o 
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102 estatais grande estatais autarquias 
federais propriedade federais municipais 

1,67 agrícola 1,67 0,89 o 
112 pequena grande adminis- autarquias 

empresa empresa tração estaduais 
comercial 1,67 comercial 1,67 federal 0,61 o 

12 2 adminis- autarquias adminis- autarquias 
tração estaduais tração Federais 
estadual 1,33 1,33 estadual 0,56 o 

13 2 autarquias estatais autarquias estatais 
municipais federais municipais municipais 

1,33 1,33 0,56 o 
142 autarquias média estatais estatais 

estaduais propriedade municipais estaduais 
1,33 agrícola 1,33 0,56 o 

152 estatais adminis- pequena estatais 
municipais tração propriedade federais 

1,33 municipal 1,00 agricola 0,56 o 
16 2 estatais estatais adminis- grande 

estaduais estaduais tração propriedade 
1,33 1,00 municipal 0,50 agrícola o 

17 2 grande empresas autarquias média 
propriedade transna- estaduais propriedade 
agrícola 1,33 cionais 1,00 0,50 agrícola o 

18 2 média pequena estatais pequena 
propriedade propriedade estaduais propriedade 
agrícola 1,00 agrícola 0,33 0,44 agrícola o 

19 2 pequena autarquias autarquias pequena 
propriedade Federais Federais empresa 
agrícola 0,67 o 0,39 industrial o 

* - Não rentável = o - Medianamente rentável = 1 - 2 
- Pouco rentável = o - 1 - Altamente rentável = 2 - 3 



TABELA 23 Ordenação dos nichos comerc1a1s pessoa física, segundo importância conferida pela 
indústria bancária brasileira, por propriedade.(notas o a 3) * 
Ranking Bancos Públicos 

Federais (n=3) 

Nicho 
Econô
mico 

Profissio
nais 
liberais 

Média 

2,33 

Bancos Públicos 
Estaduais (n=3) 

Nicho 
Econô
mico 

Profissio
nais 
liberais 

Média 

2,67 

Bancos Privados 
(n=l4) 

Nicho 
Econô
mico 

Média 

Administradores 
dores vinculados 
às empresas 

2,28 

funcionários Administradores Profissio-
vinculados dores vinculados 

às empresas 

Administradores 
dores vinculados 
às empresas 

funcionários 
públicos 
federais 

2,00 

correntistas 
domiciliados 
no exterior 

1,67 

funcionários 
públicos 
municipais 

1,33 

funcionários 
públicos 
estaduais 

1,33 

aposentados 
e pensionis
tas 

0,67 

* - Não rentável = O 
- Pouco rentável = o - 1 

às empresas 
2,33 

aposentados 
e pensionis
tas 
2,33 

funcionários 
públicos 
municipais 

2,00 

funcionários 
públicos 
estaduais 

2,00 

funcionários 
vinculados 
às empresas 

1,67 

correntistas 
domiciliados 
no exterior 

0,67 

Funcionários 
públicos 
federais 

0,67 

liberais 
2,67 

funcionários 
vinculados 
às empresas 
2,00 

funcionários 
públicos 
municipais 

1,00 

funcionários 
públicos 
estaduais 

1,00 

funcionários 
públicos 
federais 

1,00 

correntistas 
domiciliados 
no exterior 

0,78 

aposentados 
e pensionis
tas 

0,78 

- Medianamente rentável = 1 - 2 
- Altamente rentável = 2 - 3 

Bancos Estrangeiros 
(n=l) 

Nicho 
Econô
mico 

Média 

Administradores 
dores vinculados 
às empresas 

Profissio
nais 

liberais 
2,17 

funcionários 
vinculados 
às empresas 

3,00 

nais 

2,50 

1,56 1,50 

funcionários 
públicos 
estaduais 

1,00 

funcionários 
públicos 
federais 

correntistas 
domiciliados 
no exterior 

aposentados 
e pensionis
tas 

funcionários 
públicos 
municipais 

1,00 

o 

o 

o 
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Para os Bancos públicos federais, na subdivisão PJ, 

os quatro nichos comerciais mais significativos foram, res

pectivamente: grande empresa comercial, grande empresa in

dustrial, empresas transnacionais, média empresa comercial. 

Todos os quatro foram considerados altamente rentáveis, em

bora, nesta perspectiva, os dois primeiros são considerados 

preferíveis às empresas transnacionais e às médias empresas 

comerciais. Observa-se que os bancos públicos federais foram 

os únicos da amostra a apontarem como altamente rentáveis as 

grandes empresas comerciais e industriais. As empresas 

transnacionais também são consideradas altamente rentáveis, 

mas menos desejáveis que as outras grandes empresas. As 

razões apontadas para estas preferências foram: 

- os bancos públicos federais acreditam que as 

vantagens conferidas ao seu perfil de fun

ding proporcionam uma posição negocial fa

vorável em relação às grandes empresas. Den

tre estas vantagens, são citados os fluxos 

de caixa compulsório das operações estatais 

e o porte e capilaridade de sué).s redes de 

agências; 

somente as grandes empresas podem ser 

alcançadas por pacotes de produtos que 

abranjam operações oficiais e comerciais si

multaneamente. 
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Adicionalmente, observa-se que nestes bancos não 

existe uma preocupação mais acentuada com o risco de crédito 

ou liquidez nos nichos de PJ, o que implica níveis menores 

de diluição do risco no conjunto das operações ativas. 

Na subdivisão PF, os quatro nichos comerciais mais 

significativos foram, respectivamente: profissionais libe

rais, funcionários vinculados às empresas, administradores 

vinculados às empresas e funcionários públicos federais. As 

constatações feitas quanto a estes segmentos em relação aos 

bancos de grande porte aplicam-se aos bancos públicos fede

rais. Percebe-se uma preocupação relativamente maior quanto 

ao risco de crédito dos nichos de clientes PF vis-à-vis aos 

nichos PJ, o que, 

operacional, face 

questionários. 

até certo ponto, 

às políticas de 

constitui um paradoxo 

targets sugeridas nos 

Para os bancos públicos estaduais, na subdivisão PJ, 

os quatro nichos comerciais mais significativos foram, res

pectivamente: média empresa comercial, média empresa indus

trial, pequena empresa comercial e grande empresa indus

trial, todas consideradas altamente rentáveis. As razões 

apontadas para estas preferências foram: 

- quanto às empresas de porte médio as obser

vações foram coincidentes com as das demais 

classes; 

- quanto às grandes empresas industriais, as 

observações foram coincidentes com as dos 

bancos públicos federais; 

' 

---------------~-------------------------------------



- as pequenas empresas comerciais são consi

deradas um alvo importante face os vincules 

que elas propiciam junto aos clientes PF. 
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o elemento diferencial dos bancos públicos estaduais 

em relação às demais classes é a importância conferida aos 

nichos comerciais onde se destacam as operações de clientes 

pessoas fisicas. Observe-se que os bancos públicos estaduais 

apontaram as notas mais altas de todas as classes· para os 

segmentos de funcionários públicos estaduais, municipais e 

pensionistas, sendo a única classe de bancos que os consi

dera como clientes rentáveis. Os respondentes explicaram que 

em boa medida estas relações comerciais eram compulsórias 

pois ligadas ao setor público, controlador principal. Entre

tanto, as notas atribuidas indicam que além de compulsórios 

estes nichos são considerados rentáveis, fato explicável 

pelo funding relativamente barato que proporcionam. 

o conteúdo informacional de nossa amostra, na classe 

dos bancos de capital estrangeiro, foi substancialmente pre

judicado pois só um banco de capital estrangeiro foi entre

vistado. Portanto, as constatações e observações devem ser 

examinadas com as devidas reservas, sugeridas no capitulo 

"Método de Pesquisa". Para este banco, na subdivisão PJ, os 

quatro nichos comerciais mais significativos foram, respec

tivamente: empresas transnacionais, grande empresa comer

cial, grande empresa industrial, média empresa comercial. 

Todos os quatro foram considerados altamente rentáveis, em-



hora, nesta perspectiva, os dois primeiros são considerados 

preferíveis às grandes empresas industriais e às médias 

empresas comerciais. As razões apontadas para estas 

preferências foram: 

vêem as empresas transnacionais como sócios 

ideais em função da convergência de perspec

tivas operacionais e negociais; 

o risco de crédito é considerado um referen

cial extremamente importante. Este risco é 

mínimo nas transações com empr·esas transna

cionais. 
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Adicionalmente, é preciso ressaltar que os bancos de 

capital estrangeiro possuem substanciais vantagens logísti

cas e institucionais nas operações internacionais, o que é 

particularmente atraente para empresas transnacionais. 

Na subdivisão PF, os quatro nichos comerciais mais 

significativos foram, respectivamente: administradores vin

culados às empresas, profissionais liberais, funcionários 

vinculados às empresas e funcionários públicos federais e 

estaduais. As notas são relativamente altas e podem ser ex

plicadas pela estrutura de targets da empresa, que, no con

texto do mercado brasileiro, estabelece faixas negociais mí

nimas extremamente altas para o segmento PF, tornando desne

cessário um direcionamento especifico de nichos. 

Para os bancos privados, a análise já foi parcial

mente contemplada na análise por porte. O perfil por nichos 

de pessoa jurídica é coincidente nas medias ao perfil dos 
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bancos de pequeno porte. As diferenciações ocorrem no seg

mento pessoa física onde o perfil médio dos bancos privados 

reforça as seguintes constatações: 

- os bancos privados de médio e grande porte 

situam-se acima da média na importância con

ferida aos nichos de clientes PF. Conforme 

constatações anteriores, este interesse cen

tra-se nas operações passivas; 

- os bancos privados de pequeno porte concen

tram suas operações tanto passivas quanto 

ativas na órbita das empresas de médio 

porte, evitando operar com clientes PF. 
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Os bancos privados de um modo geral têm uma preocu

pação maior com o risco de crédito do que os bancos públi

cos. Esta preocupação volta-se aos nichos de PJ, sendo menor 

nos nichos de PF, invertendo-se esta relação no caso dos 

bancos públicos. 



4.4.2.1 A Classificação Geral na Análise por Nichos 

A maior parte das considerações pertinentes a este 

espaço já foram explicitadas quando da análise por classes. 

Entretanto, ainda que em alguns casos as considerações sejam 

recorrentes, é mister uma exposição sintetizadora das prefe-

rências gerais por parte da indústria bancária quanto aos 

nichos econômicos bem como o caráter destas preferências, no 

que diz respeito a seus determinantes principais. 

4.4.2.2 Nichos de Pessoa Jurídica 

As tabela 24 sumariza a classificação dos nichos 

pessoa jurídica. 

TABELA 24 Ordenação dos nichos comerciais pessoa jurídica, segundo importância conferida pela 
indústria bancária brasileira.* (n=20) 

Classificação Nicho Econômico Notas 

1º média empresa industrial 2,52 
2º média empresa comercial 2,52 
3º grande empresa industrial 2,25 
4º grande empresa comercial 2,14 
5º empresas transnacionais 1,84 
6º pequena empresa comercial 1,49 
7º pequena empresa industrial 1,40 
82 grande propriedade 1,14 
92 média propriedade agrícola 0,94 

102 empresas estatais municipais 0,82 
11º empresas estatais federais 0,78 
122 autarquias municipais 0,76 
13º administração pública estadual 0,76 
14 2 administração pública federal 0,72 
15º autarquias estaduais 0,63 
162 empresas estatais estaduais 0,62 
172 administração pública municipal 0,58 
182 autarquias federais 0,39 
192 pequena propriedade agrícola 0,37 

* - Não rentável = o - Medianamente rentável = 1 - 2 
- Pouco rentável = O - 1 - Altamente rentável = 2 - 3 
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Targets de Pessoas Jurídicas: 

1 ª ) As empresas de médio porte são preferíveis às 

empresas de grande porte e pequeno porte. 

Determinantes: 

- as empresas de grande porte apresentam flu

xos de caixa maiores, o que significa maior 

poder de barganha na negociação dos spreads. 

operações com empresas de grande porte 

implicam maior risco de crédito pelo maior 

comprometimento do volume de operações ati

vas em um número menor de empresas. Este 

risco não tende a ser compensado pelos dife

renciais de spread em função do determinante 

supra citado; 

as empresas de médio porte encontram-se 

quase sempre em processo de crescimento, es

tando dispostas a um nível de risco maior na 

alavancagem financeira o que as leva a acei

tar spreads maiores na negociação; 

- as empresas de porte médio apresentam quase 

sempre uma dotação de capital próprio 

desproporcional às suas aspirações de market 

share; 

- as empresas de grande porte têm maior acesso 

ao crédito oficial relativamente às empresas 

de médio e pequeno porte. Conseqüentemente, 

as empresas de médio porte têm menos opções 
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de oferta de crédito o que as torna mais 

frágeis na negociação; 

- as empresas de pequeno porte são interessan

tes sob o ponto de vista das operações pas

sivas mas pouco atraentes nas operações ati

vas pois a escala de seus fluxos de caixa 

não permite alavancagens mais substanciais 

com spreads mais altos. Adicionalmente, es

tas empresas são menos inclinadas a riscos 

capazes de sujeitá-las a spreads maiores. 

2•) As empresas comerciais são mais atraentes 

relativamente às empresas industriais. 

Determinantes: 

- as empresas comerciais têm uma menor dotação 

de capital fixo o que as torna mais flexí

veis a alterações conjunturais; 

- os fluxos de caixa das empresas comerciais 

são mais estáveis relativamente às empresas 

industriais; 

- as empresas industriais viabilizam parte de 

seu capital de giro a partir do desvio de 

parte do financiamento de longo prazo obtido 

junto às linhas oficiais de crédito, o que 

as torna relativamente mais fortes sob o 

ponto de vista negocial. 
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3 j! ) As empresas agrícolas não constituem targets 

interessantes para o sistema financeiro. 



Determinantes: 

- o risco intrínseco do setor é maior e sua 

flexibilidade a alterações conjunturais me-

nor; 

o crédito oficial subsidiado tende a criar 

um referencial de custos que afasta o setor 

agrícola da lógica do mercado financeiro, 

tornando difícil a negociação de operações 

de financiamento complementares ao crédito 

oficial; 

as sazonalidades típicas das atividades 

agrícolas levam a urna sazonalidade finan-

ceira estranha à indústria bancária brasi-

leira, o que enfraquece excessivamente o se-

tor agrícola na negociação junto aos bancos, 

tornando complexa as relações banco-clien-

tes, particularmente quando se trata de pe-

quenas e médias empresas agrícolas. 

t•culdade Ciências t:conom1c11 
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4ê) Ao contrário do setor industrial e comercial as 

empresas agrícolas de grande porte constituem targets mais 

atraentes do que as de médio porte. 

Determinantes: 

em que pese à sazonalidade, as grandes 

propriedades agrícolas apresentam fluxos de 

caixa cuja magnitude lhes permite reservas 

de capital capazes de gerar operações inde

pendentes das sazonalidades agrícolas; 

- na maior parte dos casos parcela substancial 

das rendas das grandes propriedades tende a 

ser desviada para investimentos nas grandes 

concentrações urbanas, estando os bancos em 

posição privilegiada para intermediar o 

trânsito destes capitais e boa parte destas 

operações. 
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5 ª ) o setor público, empresas e autarquias, não 

apresenta targets interessantes para a indústria bancária 

brasileira. 

Determinantes: 

- as operações ativas não vinculadas à nego

ciação de títulos da dívida pública apresen

tam taxas históricas de risco e _inadimplên

cia extremamente altas; 

o poder de barganha do Estado apresenta 

variáveis extra-econômicas que inviabilizam 

projeções financeiras minimamente seguras; 
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- a maior parte das considerações supracitadas 

não foram consideradas conjunturais e sim 

historicamente cumulativas, o que gera pers

pectivas pouco otimistas quanto à capacidade 

de financiamento do Estado. 

6•) As empresas transnacionais não constituem de um 

modo geral targets interessantes para a indústria bancária. 

Somente o banco de capital estrangeiro apontou as empresas 

transnacionais como alvo prioritário. 

Determinantes: 

- as empresas transnacionais têm excepcional 

poder de barganha o que dificulta a am

pliação de spreads; 

- as empresas transnacionais têm característi

cas operacionais e fluxos de capitais que 

requerem um tratamento diferenciado e espe

cializado, nem sempre acessível aos limites 

da atividade bancária convencional; 

- alguns entrevistados sugeriram que os bancos 

estrangeiros apresentam melhores condições 

de articularem as atividades off-shore des

tas empresas com suas operações locais. Não 

foram levantados elementos que pudessem 

corroborar estas colocações. 
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4.4.2.3 Nichos de Pessoa Física 

A tabela 25 sumariza a classificação dos nichos Pes-

soa Física. 

TABELA 25 Ordenação dos nichos pessoa física segundo importância conferida pela indústria bancária 
brasileira.* (n=20) 

Classificação Nicho Econômico Notas 

administradores vinculados às empresas 2,47 
profissionais liberais 2,28 
funcionários vinculados às empresas 1,53 
funcionários públicos estaduais 1,17 
funcionários públicos municipais 1,00 
funcionários públicos federais 0,97 
aposentados e pensionistas 0,76 
correntistas domiciliados no exterior 0,64 

* - Não rentável = o - Medianamente rentável = 1 - 2 
- Pouco rentável = o - 1 - Altamente rentável = 2 - 3 

Targets de pessoas físicas: 
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1 ª ) As targets pessoas físicas têm sua importância 

diretamente correlacionada com seu potencial de articulação 

de relações negociais na esfera de tárgets pessoas jurídi-

cas. Neste sentido, é automática a escolha dos administrado-

res vinculados como alvo pessoa física preferencial. 

Determinantes: 

- as vantagens conferidas aos administradores 

vinculados são amplamente compensáveis pelos 

benefícios potenciais que estes clientes po-

dem ensejar ao trazerem as respectivas con-

tas pessoas jurídicas para a esfera nego-

cial; 
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esta perspectiva não pode ser transposta à 

esfera pública, uma vez que a alçada de de

cisão quanto ao direcionamento das contas 

das empresas estatais e autarquias está 

acima dos administradores responsáveis pe l os 

processos técnico-administrativos. 

2 • ) As operações passivas de pessoa física são 

extremamente desejáveis no contexto competitivo da indústria 

bancária nacional. 

Determinantes: 

as operações passivas de pessoa física 

proporcionam um funding pulverizado e de 

baixíssimo custo, direcionado para a alavan

cagem de operações ativas de pessoas jurí

dicas. 

- em que pese a evolução do liability manage

ment, os depósitos à vista pessoa f ísica 

ainda constituem importante fonte de fun

ding, propiciada pela combinação do efeito 

inflacionário com as peculiaridades opera

cionais das contas pessoa física. usualmente 

menos monitoradas pelos seus correntistas, o 

que viabiliza a minimização dos custos de 

captação. 
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5. A CULTURA ORGANIZACIONAL DA INDÚSTRIA BANCÁRIA 

BRASILEIRA 

5.1 Concepção Geral 
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Nos capitules anteriores foram examinados diversos 

aspectos que compõem o perfil administrativo-financeiro da 

indústria bancária brasileira. Buscamos agora sistematizar 

nossa investigação em referenciais que permitam a integração 

sintetizadora de sua cultura organizacional, substância 

maior do perfil administrativo-financeiro, estruturado a 

partir dos quatro perfis delineados nos capitulas ante

riores. 

Ao encontro da proposta inicialmente estabelecida, 

estes referenciais permitirão uma leitura final caracteriza

dera das diversas classes por porte e propriedade de capi

tal. 

Os referenciais a serem considerados são, respec

tivamente: 

- a evolução do referencial negocia!; e 

- a evolução do referencial tecnológico-admi-

nistra-tivo. 

A composições teóricas destes referenciais englobam 

sinteticamente elementos apresentados nos quatro capitules 

anteriores. 

--------------------------------------
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5.2 A Evolução do Referencial Negocial 

A automação e os amplos recursos computacionais per-

mitem que os bancos centralizem clientes e integrem capitais 

e serviços ampliando consideravelmente os espaços competiti-

vos e o leque de produtos e serviços financeiros. O elemento 

mais marcante desta evolução é a redefinição do referencial 

negocial sistematizada por Mata (Sl), em três etapas: 

Etapa 1: da agregação dos depósitos, onde as faci-

lidades de captação permitiam que as operações passivas e 

ativas fossem estruturadas como negócios independentes; 

Etapa 2: da agregação financeira, que emerge com o 

aumento da competição particularmente no que tange a cap-

tação de recursos, associável à evolução do liability mana-

gement; 

Etapa 3: da agregação de informações, caracterizada 

pelo papel preponderante dos sistemas informacionais, capa-

zes de conjugar negócios, clientes e capitais. Essa redefi-

nição, ora em curso, implica profundas alterações na inser-

ção da indústria bancária no contexto institucional. Os ban-

cos passam a centralizar a organização econômica a partir da 

agregação das informações. A noção de dinheiro-eletrônico 

evolui para a noção de dinheiro-informação. A administração 

financeira em bancos subordinar-se-á, então, a uma lógica 

distinta daquela hoje prevalecente, pois a fonte primordial 

81 Paulo Cesar Motta, A Redefinição dos Negócios Bancários a Partir das Tecnologias de Automação, 
Revista Brasileira de Mercado de Capitais, v.l3, n.39, p.llO. 
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de receitas não será somente a intermediação financeira mas 

a intermediação da informação. 

212 



213 

5.3 A Evolução do Referencial Tecnológico-

Administrativo 

Face às alterações no referencial negocia! e na base 

tecnológica é inevitável a mudança nos modelos administrati-

vos. Esta mudança pode ser sinteticamente estruturada em 

três níveis fundamentais: mudança de enfoque da análise de 

crédito para a análise de risco, o fortalecimento da 

concepção de cultura de crédito e profissionalização da 

atividade bancária. 

5. 3 .1 Nível 1: Mudança de enfoque da análise de 

crédito para a análise de risco 

A ampliação das fronteiras negociais do sistema ban-

cário determina a ampliação do leque de variáveis a serem 

controladas pelo sistema administrativo. Tal como a quanti-

ficação e acompanhamento da rentabilidade, que não mais se 

centrará exclusivamente na órbita das operações ativas, 

abrangendo agora todo o espectro negociai, a quantificação e 

acompanhamento do risco também ampliará suas fronteiras. 

Se a intermediação financeira divide seu espaço com 

a intermediação da informação, o risco de intermediação tam-

bém necessariamente alterará sua composição. Surge o risco 

operacional que abrange todos os riscos envolvidos na arti-

culação dos diversos níveis do sistema administrativo. 

Thornhill (8 2 ) sugere, genericamente, 16 diferentes 

tipos de riscos, a saber; risco de controle, risco de audi-

82 William T. Thornhill, Risk Hanagement for Financial Institutions, p.6. 
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toria, risco de processamento de informação ou risco ine-

rente, risco de detecção, risco de fraude, risco de câmbio, 

risco de leverage, risco de administração de ativos e passi-

vos, risco de liquidez, risco de taxas de juros, risco de 

eficiência organizacional, risco das subsidiárias, risco 

tecnológico, risco de portfólio de operações ativas ou risco 

de crédito e o risco institucional. 

Sayre {83), sugere que os riscos emergem basicamente 

de 5 elementos: 

a competição: à medida em que o aumento da 

competição leva a um aumento dos investimentos 

tecnológicos e organizacionais, que implicam, em 

última instância, geração adicional de riscos; 

- a explosão tecnológica: pois a ampliação do al-

cance dos sistemas informatizados termina por 

ampliar a capacidade de errar em grande escala, 

ainda que paradoxalmente reduza-se a possibili-

dade de errar em pequena escala; . 

a ampliação das comunicações: pois a possibili-

dade de interação de sistemas gera a possibili-

dade de penetração nos sistemas, gerando a ne-

cessidade de controles adicionais; 

- a distância ou amplitude da malha negocial: a 

multiplicidade de agências, postos e espaços ne-

gociais implica delegação de poderes na condução 

83 William H. Sayre, Shift from Credit Policy to Risk Hanageaent Policy, The Journal of Commercial 
Bank Lending, January 1988, p.5 
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gerencial, dificultando a homogeneização admi-

nistrativa. 

Nesta perspectiva, torna-se pouco provável a 

estruturação do sistema administrativo que abranja apenas a 

tradicional análise de crédito. 

5.3.2 Nivel 2: Fortalecimento da Concepção de Cul-

tura de Crédito 

A cultura de crédito pode ser de f in ida como " ... a 

combinação de fatores que determinam um ambiente negocia! 

de empréstimos que encoraja determinadas posturas negociais 

para a concessão de empréstimos."(84 ). 

Nesta perspectiva, sistematiza-se a cultura de cré-

dito em quatro categorias diferentes a partir de cinco ele-

mentos definidores: prioridade maior, força motriz, ambiente 

de crédito, politica subjacente ou informal e fatores deci-

sivos para o atingimento de metas. 

Estas quatro categorias são, respectivamente, a 

organizações balizadas por valores, organizações balizadas 

pela performance imediata, organizações balizadas pela 16-

gica de marketing e organizações sem balizamento. 

84 John E. Mckinley, Analyzing Your Credit CUlture, The Journal of Couercial Bank Lending, June 
1990, p.5. 
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a) Organizações balizadas por valores: 

- prioridades maiores: o longo prazo e a consis

tência ; 

- força motriz: consistência de mercado; 

ambiente de crédito: organização baseada em 

critérios e poucas exceções; e 

- politica informal: coincidente com a formal. 

- fator decisivo: evitar tendência ao super con-

trole para não diminuir a margem de retorno. 

b) Organizações balizadas pela performance imediata 

- prioridade Maior: rendimentos atuais; 

- força-motriz: plano de lucro; 
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ambiente de crédito: ênfase na qualidade, 

confundindo-se às vezes com o ambiente de cré

dito das organizações balizadas por valores; 

- politica informal: conflitante com a politica 

formal em periodos de pouca demanda de ope

rações; 

- fator decisivo: a administração deve evitar o 

exagero na interpretação de resultados. 

c) Organizações balizadas pela lógica de marketing: 

prioridade maior: fatia de mercado (market 

share); 

- força motriz: planejamento de marketing; 

ambiente de crédito: ênfase na liderança de cré

dito; 

- ---------------------------------~-------
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- política informal: sobrepõe-se a política formal 

da corporação; 

fator decisivo: controle máximo na concessão de 

crédito. 

d) Organizações sem balizamento: 

- prioridade maior: incerta e conjuntural; 

- força-motriz: determinantes conjunturais; 

ambiente de crédito: dependente da capacidade 

prospectiva dos gerentes; 

- política informal: de acordo com a perspectiva 

gerencial de cada agência. 

O fortalecimento da concepção da cultura de crédito 

traduz, portanto, a necessidade de balizamento organizacio-

nal, dependente em última análise, da perspectiva do 

planejamento estratégico. 

5.3.3 Nivel 3: Profissionalização da Atividade Ban-

cária 

As alterações tecnológicas e organizacionais trazem 

consigo, necessariamente, alterações no perfil profissional 

de seus administradores. 

O nível de automação alcançado pelas instituições 

financeiras pode induzir a crença de que a atividade bancá-

ria tenda à desprofissionalização, à medida em que os pro-

cessos administra ti vos tornem-se automáticos e inerciais. 

Essa leitura do problema ignora o atual processo de agre-

gação de informações que implica agregação dos processos de-
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cisórios e uma necessária multidisciplinaridade administra-

tiva. 

Fugiria aos limites deste trabalho o exame da 

questão, mais apropriada ao escopo de investigação da admi-

nistração de recursos humanos. Cabe apenas uma exposição 

sintética da concepção básica traduzida a partir do con-

ceito de relationship management, ou administração de rela-

cionamento, cujo enfoque central é a administração inte-

grada, uma vez que apresenta interfaces com o perfil admi-

nistrativo-financeiro esboçado nos capítulos anteriores. 

Define-se o relationship management como o processo 

de monitoração dos desejos e necessidades dos clientes para 

alcançar-se o nível ótimo de prestação de serviços( 85). 

Nesta perspectiva subdividem-se em cinco as funções da admi-

nistração, a saber: 

- administração de contas: consiste no acompanha-

mento da atividade do cliente, e, no limite do 

possível, na adaptação operacional da agência às 

necessidades do cliente; 

- administração de crédito: consiste na adminis-

tra-ção do portfólio de operações ativas da 

agência e na avaliação de riscos; 

- administração de produto: consiste no conheci-

mento dos produtos e serviços do banco com o 

propósito de adequar, de maneira ótima, as pos-

85 John J. Allen, Jr., Relationship Management - An Integrated Approach to Corporate Banking, The 
Journal of Cotmercial Bank Lending, july 1985, p.l7. 



sibilidades operacionais da instituição às ne

cessidades financeiras do cliente; 

- administração de rentabilidade: consiste no pro

cesso de apuração da rentabilidade de cada 

cliente em função do modelo de rentabilidade e 

do padrão de avaliação adotados; 

- administração de vendas: consiste no aproveita

mento ótimo da fatia potencial de mercado da 

agência ou banco. 

Como se observa, a profissionalização da atividade 

bancária obedecerá a novos padrões operacionais multidisci

plinares, derivados da própria evolução tecnológico-adminis

trativa. 
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5.4 Perfil CUltural-Organizacional da Indústria 

Bancária Brasileira 

Neste bloco estarão sistematizadas as observações 

dos entrevistados quanto às tendências da evolução do refe-

rencial negocial e do referencial tecnológico-administra-

tivo, identificando-se suas implicações na cultura organiza-

cional. Ressalte-se que a análise aqui realizada completa o 

delineamento do perfil administrativo-financeiro que consti-

tui a proposta fundamental do trabalho. 

5.4.1 A Evolução do Referencial Negocia! 

Se tornarmos corno exemplo inicial as considerações 

gerais sobre os produtos e serviços não tradicionais no con-

texto da indústria bancária brasileira, podemos inferir a 

partir do conjunto de observações realizadas que, visto de 

um modo geral, a indústria bancária brasileira ainda não se 

encontra plenamente inserida na Etapa 3 da evolução do refe-

rencial negocia!, ainda que seus padrões tecnológicos e or-

ganizacionais, identificados nos capítulos anteriores, per-

rnitarn esse desenvolvimento. 

As análises realizadas formam a percepção de que a 

cultura organizacional da indústria bancária brasileira 

ainda não dimensionou claramente o potencial financeiro sub-

jacente à agregação de informações. 

Esta constatação dificilmente poderia ser refutada, 

ainda mais se levarmos em consideração o perfil das ope-

rações ativas e seus nichos principais, que tendem a concen-

f•cu1dade Ciências Econômica 
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trar-se no curto prazo e a distanciar-se do capital indus

trial de grande porte. 

Abre-se espaço a todo um conjunto de hipóteses cen

tradas na identificação das possíveis conexões existentes 

entre o sub-aproveitamento dos recursos tecnológicos e admi

nistrativo-financeiros do sistema e o alcance limitado da 

oferta de financiamento da indústria bancária como um todo. 
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Constata-se que as inter-relações entre estes fenô

menos não têm, como sugere a análise estritamente econômico

financeira , origem exclusiva nas características macroeconô

micas da economia brasileira, sendo plausível afirmar-se que 

a cultura organizacional do sistema tem papel preponderante 

na formação destas inter-relações, geradoras de várias dua

lidades definidoras, dentre as quais destacamos: 

- a lógica do curto prazo, característica da cul

tura creditícia nacional, tende a condicionar as 

organizações bancárias à operações tradicionais, 

em clara desproporção com aparato disponível, 

tanto a nível estrutural como no que concerne às 

tecnologias financeiras propriamente ditas. 

Neste sentido, é licito afirmar que a maior 

parte dos bancos opera com capa_cidade ociosa em 

relação ao aparato estrutural e tecnológico-ad

ministrativo disponíveis, identificados nos per

fis de l ineados nos três primeiros capítulos; 

- as mudanças no contexto competitivo da indústria 

bancári a brasileira ainda não produziram alte-

------ - ---------------



rações substanciais no planejamento estratégico 

dos bancos, ainda que as análises prospectivas 

dos entrevistados coincidam em detectar a neces

sidade de tais mudanças; 
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- na maioria dos contextos observados, as mudanças 

de caráter tecnológico-administrativo, tal como 

visualizadas através dos referenciais analiti

cos, preços de transferência, administração de 

ativos e passivos, rentabilidade por cliente e a 

questão produto, demonstraram ser pré-condições 

necessárias mas não suficientes para gerar alte

rações nos referenciais negociais. 

A coexistência de processos administrativos e 

tecnológicos extremamente avançados com processos adminis

trativos e tecnológicos relativamente obsoletos, sugere que 

se reproduzem, na prática administrativa e negocial do mer

cado bancário, as contradições geradas pela própria inserção 

de um complexo bancário sofisticado, pelo menos sob o ponto 

de vista tecnológico, em um contexto de ausência de planeja

mento financeiro estratégico, num completo descompasso entre 

as possibilidades deste complexo bancário e sua efetiva ação 

financiadora. 

co 
c 



5.4.2 

Administrativo 

A Evolução do 
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Referencial Tecnológico-

o exame do conjunto de informações e opiniões 

estatisticamente coligidas, obtidas ao longo do trabalho, 

cotejadas ao escopo teórico, nos permite a estruturação de 

constatações finais quanto à evolução do referencial 

tecnológico-administrativo, vista sob dois de seus três 

aspectos aglutinadores, respectivamente, o enfoque 

crédito/risco e a cultura de crédito. 

5.4.2.1.Da Análise de Crédito à Análise de Risco 

As constatações quanto à evolução da análise de 

crédito à análise de risco podem ser sintetizadas em: 

ainda é pouco desenvolvida a análise de risco no 

sistema como um todo. Existem fortes indicações 

de que a cultura financeira ainda permanece ali-

cerçada nas formidáveis margens propiciadas 

inercialmente pelas características inflacioná

rias e estruturais da economia brasileira; 

- a análise de risco ainda não é compreendida como 

um processo de etapas e resultados quantificá

veis. A maioria absoluta dos entrevistados mani

festou ceticismo quanto à utilização de modela

gem voltada à construção de sistemas de apoio à 

decisão ou qualquer sofisticação na análise de 

risco; 



- neste contexto, podemos afirmar que o enfoque 

analítico da indústria bancária brasileira ainda 

está centrado na sistemática convencional da 

análise de crédito. A perspectiva operacional do 

sistema encontra-se distanciada de padrões óti

mos, se considerarmos os limites potenciais de 

risco e retorno. 

5.4.2.2 A CUltura de Crédito 
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A identificação da cultura de crédito das organi

zações constitui processo de extrema complexidade e razoável 

grau de subjetivismo. Ao encontro de nossa proposta, sinte

tizaremos o conjunto de impressões colhidas com base nas in

formações processadas nos capítulos anteriores e neste capí

tulo, definidoras da cultura de crédito da indústria bancá

ria brasileira. 

Explicitaremos, na divisão proposta por classes de 

porte e propriedade de capital, as quatro categorias de cul

tura de crédito apresentadas, às quais se soma uma quinta, 

surgida das peculiaridades e características insti tucionais 

da indústria bancária bras i leira. Cumpre observar que a 

leitura destas informações permite um leque de possi

bilidades interpretativas substancialmente mais amplo do que 

as apresentadas nos capítulos anteriores. 
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5.4.2.2.1 Organização Balizada por Valores 

Os bancos de médio porte da amostra aproximam-se 

mais das concepções definidoras das organizações balizadas 

por valores, ainda que estes elementos não sejam necessaria-

mente semelhantes entre os dois bancos que constituem esta 

classe. 

O planejamento estratégico busca a consistência e o 

longo prazo. Os dados sugerem que a consolidação dos rnerca-

dos e não necessariamente sua ampliação, constituem a força 

motriz dessas organizações. Em um dos bancos analisados 

existe um cuidado explicitado em termos estratégicos com a 

conciliação da política formal com a informal a partir de 

critérios claramente definidos. 

5.4.2.2.2 Organização Balizada pela Performance 

Imediata 

Os bancos de pequeno porte da amostra aproximam-se 

mais das concepções definidoras das organizações balizadas 

pela performance imediata. À lógica da realização de lucros 

no curtíssimo prazo, ainda que comum à cultura do sistema 

financeiro nacional corno um todo, denota-se mais acentuada-

mente nos bancos de pequeno porte o que, até certo ponto, se 

traduz na rentabilidade sobre ativos observada no perfil 

econômico-financeiro, ainda que sejam ponderadas as res-

trições feitas aos indicadores ali mencionados. 

À força-motriz natural a este balizamento é o plano 

de lucros inserido em um ambiente de crédito voltado a um 

corporate banking particularíssimo, já descri to anterior-
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mente, subordinando a política formal à volatilidade do am

biente negocial; 

5. 4. 2. 2. 3 Organização Balizada pela Lógica de 

Marketing 

Os bancos de grande porte da amostra aproximam-se 

mais das concepções definidoras das organizações balizadas 

pela lógica de marketing. 
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Um número expressivo de variáveis sugerem que a 

preocupação com o market-share cresce com o porte das 

organizações financeiras, indiferente à propriedade de capi

tal, embora seja mais marcante nos bancos privados de grande 

porte. 

A força motriz destas organizações tende a agregar 

as variáveis organizacionais em torno do planejamento de 

marketing, muitas vezes em detrimento dos resultados de 

curto e médio prazo. 

O ambiente de crédito segue esta perspectiva deter

minando uma cultura creditícia agressiva e relativamente 

descuidada em relação ao planejamento do risco, com a infor

malidade colidindo, freqüentemente, com a política formal da 

empresa, pois ainda que a pulverização do crédito possa, até 

certo ponto, minimizar probabilisticamente o risco, não 

constitui, isoladamente, fator suficiente para a otimização 

do risco-retorno creditício. 

Desta forma , essa perspectiva vem sendo cada vez 

mais questionada pelos executivos destas organizações, à me

dida em que a pulverização pretendida volta-se mais para as 



operações passivas, buscando-se na outra ponta a agregação 

das operações ativas em torno dos nichos de pessoas jurídi

cas. 

5.4.2.2.4 Organizações de Balizamento Dual 
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Os bancos públicos federais e estaduais apresentam, 

à primeira vista, elementos que sugerem a inexistência de um 

balizamento definível. Entretanto, nosso exame permite o le

vantamento de outra hipótese interpretativa. Esta hipótese 

pode ser construída a partir da constatação de que a quase 

unanimidade dos entrevistados nestas organizações, ao encon

tro das informações estatísticas tabuladas, explicitou a 

existência de duas culturas creditícias e empresariais no 

bojo de suas organizações. 

A primeira, tangenciada pelas injunções extra-econô

micas de caráter sócio-político, determinando quase sempre 

uma complexa teia de objetivos quase sempre distantes da ló

gica financeira peculiar à atividade bancária, embora, em 

alguns casos, imprescindíveis à sobrevivência político-ins

titucional destas corporações. 

A segunda, premida pela urgência de soluções empre

sariais compatíveis com a sobrevivência econômico-financeira 

da organização, determinando uma difícil convivência de uma 

necessária padronização operacional objetiva com as in

junções extra-econômicas geradas pela primeira cultura de 

crédito. 

O resultado é a existência de duas ·organizações em 

uma única instituição, gerando nossa hipótese interpretativa 



de que de os bancos públicos federais e estaduais apresentam 

o que chamaremos aqui de balizamento dual. 

A força-motriz deste balizamento é a busca perma

nente de conciliação da viabilidade empresarial destas ins

tituições com as freqüentes modificações no planejamento es

tratégico decorrentes de um amplo espectro de alterações 

conjunturais. Chocam-se com freqüência as politicas in

formais e formais no âmbito negocial, embora isso não 

traduza a autonomi a gerencial sugerida pela definição das 

organizações sem balizamento. 
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O fator decisivo é a capacidade de seus administra

dores de gerenciarem os portfólios destas organizações sepa

rando adequadamente as operações ativas e passivas subordi

nadas às injunções extra-econômicas, daquelas exclusivamente 

de cunho financeiro, que, em última análise, constituem o 

fator de continuidade destas instituições. 

As múltiplas conseqüências da adoção desta interpre

tação enquanto hipótese, permite a afirmação de que o fenô

meno merece um tratamento mais aprofundado em trabalhos fu

turos que se proponham a questionar esta hipótese interpre

tativa, verificando o alcance de sua validade, ou alternati

vamente, invalidando-a. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o sistema financeiro brasileiro teve suas concepções 

administrativas indubitavelmente alteradas a partir de 1986. 

Desde então generalizou-se a percepção de que o sistema 

apresentava sérias lacunas operacionais, lacunas essas quase 

sempre eclipsadas pela espetacular performance apresentada 

pelos seus indicadores econômico-financeiros. 
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Os resultados de nossa investigação sugerem que o 

equacionamento deste paradoxo passa, necessariamente, pela 

identificação daqueles fatores, que, embora não perceptíveis 

à luz dos indicadores convencionais, funcionam como essência 

dos processos geradores de seus resultados. Essas variáveis 

explicativas só podem ser encontradas no âmbito analítico 

das ciências administrativas e suas variantes especialistas. 

Di versos pontos de pesquisa podem ser sugeridos a 

partir das análises realizadas. Cabe lembrar que nos merca

dos financeiros nacionais o mercado de crédito concentra a 

maior parte dos fluxos financeiros, e a indústria bancária, 

tanto em função de suas características operacionais como 

institucionais, tende a moldar de maneira bastante objetiva 

as possibilidades do mercado de capitais, do mercado cambial 

e, no limite, o alcance e a eficácia das políticas macroeco

nômicas estabelecidas para o mercado monetário. 

Se aceitarmos as conclusões estabelecidas pelos ca

pítulos I e II abre-se espaço a um amplo leque de suposições 

sobre o possível impacto, no âmbito do mercado de crédito, 
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de alterações substanciais na alocação intra-setorial dos 

fluxos financeiros, caso a indústria bancária como um todo 

passasse a buscar a otimização de suas estruturas de ativos 

e passivos, bem como a adequação de suas estruturas de prazo 

e dos parâmetros de aferição da eficiência gerencial na 

gestão destas estruturas. 

Igualmente interessantes são os possíveis desdobra

mentos de alterações nos referenciais analíticos da contri

buição marginal oferecida pelos clientes, sobretudo se for 

considerado o redimensionamento, já em curso, das análises 

de risco-retorno na oferta de crédito, tal como estabeleci

das no capítulo III. 

Por outro lado, a identificação dos objetivos quanto 

a produtos e nichos comerciais permite que se compare o pla

nejamento de segmentação sugerido nos anos setenta e oi

tenta, com a conglomeração e a especialização derivadas da 

própria lógica dos mercados financeiros, oligopolísticos ou 

não, já bastante sedimentada no início dos anos 90. 

A atipicidade de nosso corporate banking e a comple

xidade das relações entre a indústria de transformação 

(particularmente seus setores de ponta), cujas característi

cas de acumulação de capital exigem, intrinsecamente, o 

longo prazo, com uma indústria bancária refratária a idéia 

de rearticulação das estruturas de prazos, fica realçada na 

análise da questão produto, tornando lícito supor que estas 

relações tendem a polarizações dificilmente equacionáveis 

nos limites da lógica de mercado, implicando delicadas e nem 

- - ---- -----------------------



sempre previsíveis rearticulações institucionais na órbita 

do sistema financeiro. 
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Se remetermos o conjunto de tais considerações à 

textura da cultura organizacional, poderemos afirmar que fu

turas alterações na perspectiva negocial e tecnológico

administrativa não poderão mais prescindir de novos parâme

tros analíticos a serem fornecidos por criteriosa investi

gação científica que transcenda a simples análise de seus 

efeitos, tal como convencionalmente realizado pela indústria 

bancária, sendo imprescindível a ampliação do alcance c i en

tífico das ciências administrativas, particularmente a admi

nistração financeira em bancos, na órbita da indústria ban

cária. 

Finalmente, cabe ressaltar que estas questões estão 

inexoravelmente ligadas não só a uma rediscussão da cultura 

organizacional do capital financeiro no Brasil, mas também 

dos parâmetros científicos sob os quais a sociedade brasi

leira pretende analisar nos anos noventa, a eficiência de 

seu sistema financeiro. 
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Os referenciais do levantamento estatístico estão 

divididos em cinco blocos, respectivamente: 

- os sistemas de preços de transferência; 

- administração de ativos e passivos; 

- análise de rentabilidade por cliente; 

- a questão produto; 

cultura Organizacional da indústria bancária 

Brasileira. 

Cada bloco apresenta as questões que foram estru-

turadas de modo a sintetizar os principais elementos defi-

nidores do espaço teórico e balizaram a pesquisa de campo, 

entrevistas e coleta de dados, delineadoras do perfil das 

inst ituições participes da amostra. 

uFRGS 
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1. Sistemas de Preços de Transferência: 

1) Quanto à utilização e importância conferida às 

rnetodologias do Pool múltiplo e do Pool comum de fundos. 

2) Qual o sistema de preços de transferência de fun

dos utilizado? 

3) Corno é distribuido o spread das operações entre 

as agências captadoras e aplicadoras, em cada operação? 
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2. Administração de Ativos e Passivos: 

1) Qual a importância (vista comparativamente) dos 

conceitos e técnicas direta ou indiretamente operacionali

zados nos modelos de ativos e passivos, a saber: 

a) Na análise financeira moderna: 

- Análise de Gap; 

- Análise de Duration; 

- Valor Presente Líquido; 

- Custo de oportunidade; 

- Teoria do Portfólio. 

b) Na análise financeira tradicional: 

- Pay Back; 

- Taxa Interna de Retorno. 

c) Na abordagem da Pesquisa Operacional: 

- Forecasting e métodos econométricos; 

- Programação Linear; 

- Programação Inteira; 

- Simulação; 

- Construção de Cenários em computador. 
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3. Análise de Rentabilidade por Cliente 

Sob o aspecto organizacional 

1) Como é realizada a avaliação quantitativa quanto 

ao padrão tecnológico, organizacional e hierárquico. 

2) Como é realizada a avaliação qualitativa quanto 

ao padrão tecnológico, organizacional e hierárquico. 

3) Qual a hierarquia do processo decisório na con

cessão de crédito. 

4) Como foi desenvolvido o sistema. 

Sob o Aspecto Financeiro 

5) Quanto a utilização ou não de modelos de quanti

ficação de risco na análise das operações. 

6) Quanto à apuração do earned credit. 

7) Quanto à abrangência do sistema. 

- Serviços de crédito; 

- Depósitos e meios de pagamento; 

- Serviços Auxiliares; 

- Serviços não tradicionais. 

8) Quanto ao referencial maior de mensuração de 

rentabilidade. 

- Rendimento Bruto sobre fundos Líquidos utiliza

dos; 

- Rendimento Líquido sobre fundos líquidos utili

zados pelo cliente; 

- Margem líquida sobre receitas; 
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- Rendimento Líquido sobre empréstimos; 

- Rendimento Líquido sobre o capital. 

9) Quanto ao padrão de avaliação de rentabilidade 

por cliente utilizado. 

- Cliente Médio; 
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- Cliente de - Cliente de Referência; 

- Target de Retorno ou Plano de Lucro. 

10) Quanto ao sistema de apuração de custos, subdi

vidida em dois itens fundamentais: 

10.1) Se a instituição têm sistema de apuração 

de custos desenvolvido. 

10. 2) Caso positivo, o nível em que é feita a 

apuração. 

- por insumo; 

- por centro de responsabilidade; 

- por produto; 

- por agência. 

11) Familiaridade das gerências em relação à análise 

de rentabilidade por cliente. 
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4. A Questão Produto. 

1) Identificação sob a perspectiva estratégica e 

comercial da importância conferida pela alta administração 

ao seu leque de produtos. Identificação dos produtos mais 

rentáveis, menos rentáveis e a rentabilidade média das áreas 

de créditos, depósitos e meios de pagamento, serviços auxi

liares, comércio exterior, serviços futuros, conforme o 

porte e propriedade de capital. 

1.1 Caráter dessa importância. 

1.2 Grau dessa impotância. 

2) Perspectiva dos serviços não tradicionais ou ser

viços futuros. 

3) Identificação dos nichos comerciais e da impor

tância conferida pela alta administração e esses nichos 

quanto à rentabilidade. 
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Apêndice 2: o Processo Decisório de Funding, a Partir da 

Análise Estatística dos Cenários Potenciais 

Descreveremos agora, à título de ilustração, o 

funcionamento de uma central de funding contextualizado em 

um sistema de contribuições marginais, que abranja desde a a 

análise prospectiva macroeconômica até o processo decisório 

das operações. 

A central de funding analisa o mercado 

retrospectivamente. Os especialistas em cenários identificam 

as tendências reveladas em cenários macroeconômicos 

semelhantes, ocorridos em períodos históricos estatistica

mente relevantes. Estabelecem-se assim os parâmetros analí

ticos iniciais, para períodos normalmente mais longos que os 

períodos negociais usuais. 

2 2 Os especialistas em cenários passam então a pro

jetar cenários factíveis, conjugando as variáveis externas 

subjetivas (contexto político e institucional) e objetivas 

(mercados e taxas atuais) com as variáveis internas. 

3 2 Realizam-se então projeções compatíveis quanto a 

evolução das taxas, no cenário concebido. A análise estocás

tica pode, então, ser realizada com as distribuições proba

lísticas julgadas apropriadas para o caso. No nosso exemplo 

fizemos uso, dada sua praticidade operacional, da distri

buição triangular, que estrutura três probabilidades plausí

veis; a mínima, a mais provável, e a máxima possível, equi

valentes a três cenários, respectivamente. 



Se os três cenários fossem integrados em uma distri

buição triangular< 86 ) minimizar-se-iam os riscos de perdas a 

partir da estruturação de referenciais estatísticos que ba-

lizassem o processo decisório. No exemplo, destacam-se a 

identificação do resultado médio esperado, do resultado mí-

nimo e do resultado máximo possíveis, a partir da projeção 

de taxas. 
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Observe-se que as taxas passivas e ativas apresentam 

independência entre sí, muito embora, normalmente, haja 

correlação positiva na evolução destas taxas. Esta 

correlação está embutida corno premissa da própria simulação. 

o horizonte de tempo negocial será de um ano, estando as 

negociações de taxas articuladas semestralmente. 

86 A distribuição triangular especifica uma distribuição com três pontos, maXllao, mínimo e mais 
provável. A direção da assi1etria é indicada pelo tatanho relativo do valor tais provável e1 relação 
aos valores mínimos e máximos. A probabilidade de ocorrência dos valores mínimos e máximos é zero. 
Estas características reproduzem, a grosso modo, a formação de expectativas na indústria bancária, 
razão pela qual é usada neste exemplo. 



MÉDIA DOS TR~S CENÁRIOS POR DISTRIBUIÇÃO TRIANGULAR 

Estimativas: 

Taxas de mercado 

Mais provável: 6 ~ o 

Mini ma : 4 % 

Máxima : 9% 

Parâmetros: 

Taxas médias de Mercado 

Custo de fundos 
6 meses = 0,0633 

Custo de fundos 
1 ano = 0,07 

(período 1 ano) 

Mat.4 Banco Agência A 

Receita 0,075 0,075 

Custo 0,0533 0,07 

Spread 0,0216 0,005 

Taxas de captação 

Mais provável: 5 % 

Mini ma : 3 % 

Máxima : B ~ o 

Taxas obtidas pelas agências 

Custo obtido pela agência B 
para seis meses = 0,0533 

Taxa da operação ativa obtida 
pela agência A = 0,075 

Agência B Centro de Fundo 

0,0633 0,07 

0,0533 0,0633 

0,01 0,0066 
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TABELA 26 Análise Estatística na Decisão de Funding 
Expectativa de Resultado = 2.156659E-02 
Resultado Máximo possível = 4.182443E-02 
Mínimo possível = -3.84565E-03 
Amplitude de resultados possíveis = 4.567008E-02 
Probabilidade de resultado Positivo = 98% 
Probabilidade de resultado negativo = 2% 
Desvio Padrão = 1.035228E-02 
Assimetria = -.2701779 
CUrtose = 2.504484 
Variância = 1.071697E-04 
Si•ulações executadas = 1 
Replicações independentes = 50 

TABELA 27 Probabilidade de Resultados na Decisão de Funding 
Probabilidade de resultado <=-.3846 = O% 
Probabilidade de resultado <= .3701 = 5% 
Probabilidade de resultado <= .717 = 10% 
Probabilidade de resultado <= .969 = 15% 
Probabilidade de resultado <= 1.1522 = 20% 
Probabilidade de resultado <= 1.4563 = 25% 
Probabilidade de resultado <= 1.6196 = 30% 
Probabilidade de resultado <= 1.7816 = 35% 
Probabilidade de resultado <= 1.9352 = 40% 
Probabilidade de resultado <= 2.0849 = 45% 
Probabilidade de resultado <= 2.2171 = 50% 
Probabilidade de resultado <= 2.3917 = 55% 
Probabilidade de resultado <= 2.4726 = 60% 
Probabilidade de resultado <= 2.6162 = 65% 
Probabilidade de resultado <= 2.728 = 70% 
Probabilidade de resultado <= 2.9131 = 75% 
Probabilidade de resultado <= 3.045 = 80% 
Probabilidade de resultado <= 3.2826 = 85% 
Probabilidade de resultado <= 3.4132 = 90% 
Probabilidade de resultado <= 3.7317 = 95% 
Probabilidade de resultado <= 4.1824 = 100% 
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TABELA 28 Probabilidade para Resultados Selecionados na Decisão de Funding 
Probabilidade de resultado > O = 98% 
Probabilidade de resultado >=.5 = 94% 
Probabilidade de resultado >=1 = 84% 
Probabilidade de resultado >=1.5 = 72% 
Probabilidade de resultado >=2 = 58% 
Probabilidade de resultado >=2.5 = 40% 
Probabilidade de resultado >=3 = 22% 
Probabilidade de resultado >=3.5 = 10% 
Probabilidade de resultado >=4 = 2% 
Probabilidade de resultado >=4.5 = O% 
Probabilidade de resultado <= O = 2% 
Probabilidade de resultado <=-.13 = 2% 
Probabilidade de resultado <=-.25 = 2% 
Probabilidade de resultado <=-.38 = 2% 
Probabilidade de resultado <=-.5 = O% 
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