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RESUMO

PIRES, Luiz Carlos Inácio. Proposta de Implantação do custeio por absorção em uma
instituição financeira: o caso da financeira ABN AMR0 Aymoré. Financiamentos - Filial
Florianópolis. 2005. 781. Trabalho de Conclusão de Curso em Graduação em Ciência Contábil.
Curso de Ciências Contábeis, Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2005.
Orientador: Prof. Erves Ducati, M. Sc.

0 objetivo da presente pesquisa consiste em propor um sistema de custos para uma instituição
financeira, que permita identificar os custos incorridos na venda de seus financiamentos,
considerando o período de fevereiro de 2005. 0 sistema proposto é aplicado em um caso prático,
em uma instituição financeira do Banco ABN, estabelecida na cidade de Florianópolis - SC, que
pratica atividade de fornecer empréstimos para aquisição de veículos (somente carros e motos).
sistema não 6 muito complexo em sua operacionalização, fazendo com que não haja grandes
investimentos para a sua implantação em termos de equipamentos e pessoal, fornecendo
resultados que servem como ferramenta de apoio à gestão. Adotou-se como método de custeio o
Custeio por Absorção, por ser um método que se adapta a. realidade da empresa, que possui em
seus controles de gastos custos diretos e indiretos, e também por estar de acordo com os
Princípios Fundamentais de Contabilidade, além de ser adotado pela legislação comercial e pela
legislação fiscal.

Palavras chaves: Sistema de custos, instituição financeira e custeio por absorção.
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ABSTRATC

The research objective is proposing a cost system for financial institution that let identify the
incurred cost to sell financing, considering 2005 February period. The proposed system is
implicated in a practical case, in an ABN Bank's financial institution, in Florianópolis — SC, that
concede loans to vehicles purchase (only cars and motorcycles). The system is not complex in
operation, there are no large investments in equipments and people to operate, supping result that
serves as administration support tool. The finance method used was the Absorption Costing,
because is a method that adapt with the company reality and have in their waste command
indirect and direct cost, and also agree with the fundamentals principles of accounting. And also
used by the commercial and fiscal legislation.

Word-key: Cost system, financial institution, absorption costing.
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1 INTRODUÇÃO

Neste capitulo faz-se a apresentação do tema e do problema identificado. Em seguida,
define-se o objetivo do estudo e finalmente são apresentadas a justificativa do estudo, a
metodologia da pesquisa e a divisão estrutural desta monografia.

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Os gestores em todo o mundo, independente do ramo de atuação de sua empresa, estão
cada vez mais conscientes da importância da qualidade e conveniência dos produtos e serviços
prestados aos seus clientes. Por sua vez, contadores estão se tornando mais sensíveis à qualidade
e utilidade da informação contábil solicitada pelos gestores.

A contabilidade, em especial a contabilidade de custos, vem se destacando como uma
eficiente ferramenta gerenciadora de informações e auxilio para que os gestores possam atingir a
maxima qualidade nos seus serviços ou produtos com o mínimo de custos.
Esta pesquisa, no entanto, está direcionada à aplicação de um sistema de custos a Linn
determinada instituição financeira, pertencente ao grupo de empresas do Banco ABN AMRO, um
banco internacional, que hoje é o 20° maior banco no mundo e o 11 0 na Europa, sendo o maior
banco na Holanda, pais onde foi criado. Possui cerca de 3.000 agências em 60 paises, mais de
107.000 funcionários e trabalha corn recursos em tomo de 632 bilhões de Euros.
As empresas do ABN AMR° no Brasil atendem hoje mais de 8,5 milhões de clientes em
todo o território nacional. O ABN AMRO Brasil engloba um conjunto de empresas composto
por: ABN AMR° -Aymore Financiamentos, BANCO REAL, ABN AMR0 Asset Management,
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Banco Sudameris, BANDEPE e REAL SEGUROS. E o objeto de estudo e pesquisa deste
trabalho foi a filial Florianópolis da empresa ABN AMRO Aymoré Financiamento.
Buscou-se atingir soluções que contribuam relativamente para o desenvolvimento da

instituição financeira em estudo, bem corno uma possível adaptação da pesquisa a outras
empresas do ramo, que venham a utilizar as informações contábeis, na tentativa de que haja uma

expectativa na redução dos custos, com confiabilidade e vantagens competitivas dentro do
concorrido cenário econômico em que atuam.

1.2 TEMA
Proposta de implantação do custeio por absorção numa instituição financeira: o caso da

financeira ABN AMRO Aymoré Financiamento — Filial Florianópolis

1.3 PROBLEMA

Esta pesquisa visa demonstrar e buscar uma forma de responder ao seguinte

questionamento: Como aplicar o custeio por absorção, na tentativa de alocar os custos gerados
pelas atividades exercidas na Filial Florianópolis do Banco ABN Amro Aymoré Financiamentos?

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo Geral

Este estudo tem como objetivo geral propor um sistema de custos aplicável a uma
determinada Filial do Banco ABN AMRO Aymoré Financiamentos.
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1.4.2 Objetivos específicos
Para alcançar o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos específicos:
• Conceituar instituições financeiras;
• Analisar a estrutura administrativa da financeira, objeto de estudo;
• Identificar, caso exista, o sistema de custos utilizado;
• Descrever as etapas do processo de implementação de um sistema de custos;
• Apurar os custos diretos e indiretos;
• Propor modelo de custeio por absorção.

1.5 JUSTIFICATIVA
Devido às mudanças no cenário econômico, politico e social, que impulsionam uma
natural, porém acirrada, competição entre as empresas, o conhecimento dos custos dos produtos,
seu perfeito controle e a coerente medição de desempenho tornaram-se importantes para as
instituições que queiram atingir uma posição de destaque.
A contabilidade de custos, então, deixa de ser apenas uma forma de resolver problemas de
mensuração de estoque e resultado, e passa a ser uma das bases da vantagem competitiva no atual
mundo dos negócios, servindo como uma eficiente forma de auxilio no controle e valiosa
ferramenta para tomadas de decisões na gestão empresarial.
fundamental e desejável que as empresas possuam um sistema suficientemente flexível
que propicie todas as informações necessárias para a gestão, independente do método de custeio
utilizado.
Martins (2003, p. 296) explica que "6 absolutamente incorreto dizer-se sempre que um
método 6, por definição, melhor do que outro. Na realidade um é melhor que o outro em
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determinadas circunstâncias, para determinadas situações e utilização". Deve-se levar em conta
no momento da escolha por um método de custeio sua relação custo-beneficio para a empresa.
Segundo Horngren, Foster e Datar (2000, p.103), a escolha de um método "deve ser
orientada em função da utilização da informação. Os números fornecidos pelos relatórios
subsidiarão a escolha". Vai depender então do tipo de informação e do objetivo estratégico que os
gestores quiserem obter a escolha do método a ser utilizado.
O sistema ABC, por exemplo, é uma ferramenta que, permite uma melhor visualização
dos custos por meio da análise das atividades executadas em relação a outros métodos. Porém, a
implementação de um sistema de custos baseado nos conceitos do ABC pode dar origem a uma
reengenharia de processos dentro da empresa, tornando-o um método mais caro em relação aos
demais, apesar da relação custo—beneficio ser viável para as empresas que queiram um melhor
aprofundamento das informações geradas pela contabilidade de custos.
Com relação ao método de custeio variável, não seria muito cabível aplicá-lo na empresa
em questão, visto que os princípios contábeis, hoje aceitos, não admitem o uso de demonstrações
de resultado e de balanços avaliados A base de Custeio Variável. Por isso nab é recomendado
pelos contadores , pelos auditores e tampouco pelo Fisco, além de serem descartados na sua
análise os custos fixos, que também são relevantes na filial Florianópolis do ABN Amro Aymoré
Financiamentos.
Propor como sistema de custos o custeio por absorção é o objetivo principal da pesquisa,
visto tal método permitir alocar da melhor maneira possível os custos gerados pelas atividades
exercidas numa determinada instituição financeira. Este método de custeio permite conhecer a
despesa total de cada objeto, alem de ser aceita para a apuração do resultado e para o próprio
balanço. E válido ressaltar que esse sistema de custos poderá conter falhas como instrumento
gerencial.
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A implementação do custeio por absorção pode proporcionar ampla gama de informações,
propiciando economias que levem a uma relação custo-beneficio, positiva. Com a incorporação
do custeio por absorção pretende-se fazer com que os gestores possam reduzir custos
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principalmente ter o controle dos gastos que ocorrem dentro da empresa.
Poderá então o gestor prevenir e superar futuras condições adversas de forma mais
racional, já que administrar custos não é somente diminuir despesas, mas gerir recursos de forma
competente por meio de instrumentos eficientes.

1.6 METODOLOGIA
Por meio da utilização de técnicas e outros procedimentos científicos, procura-se
demonstrar as várias abordagens do terna da pesquisa. Segundo Gil (2002, p.17), pode-se definir
pesquisa "como o processo racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas
aos problemas que são propostos".
A pesquisa cientifica, no entendimento de Menezes e Silva (2000, p.22), é "a realização
concreta de uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas consagradas
pela metodologia cientifica".
Dissertação ou trabalho escrito que trata especialmente de determinado ponto da ciência
o que se denomina monografia. A monografia é descrita por Ferreira (1975, p. 941) como urna

"dissertação ou estudo minucioso que se propõe a esgotar determinado tema relativamente
restrito".
Conforme Asti Vera (1974, p. 164), monografia é o "tratamento escrito de um terna
especifico" e, segundo Salomon (1972, p. 207), é o "tratamento escrito de um tema especi fi co
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que resulte de interpretação cientifica com o escopo de apresentar uma contribuição relevante ou
original e pessoal a ciência".
Neste sentido, Lakatos e Marconi (1985, p. 226) afirmam que:
Os trabalhos científicos devem ser elaborados de acordo com as normas
preestabelecidas e com os fins a que se destinam, ser inéditos ou originais e contribuir
não só para a ampliação de conhecimentos ou compreensão de certos problemas, mas
também servir de modelo ou oferecer subsídios para outros trabalhos.

Por ser essencialmente descritiva e preocupar-se com o processo e não simplesmente com
os resultados e produtos, esta pesquisa busca atingir uma interpretação da realidade sob o boil()
qualitativo.
Segundo Trivirios (1987, p. 120), a "pesquisa qualitativa compreende atividades de
investigação que podem ser denominadas especificas, que, por outro lado, podem, ser
caracterizadas por traços comuns".
Esta pesquisa caracteriza-se, também, como sendo de natureza exploratória. Para Gil
(1988, p. 51), a pesquisa de natureza exploratória "tem por objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito, aprimorando ideias ou a
descoberta de intuições".
Parra Filho e Santos (2000, p. 29) mencionam que "o ponto de partida da pesquisa é o
levantamento bibliográfico de titulas iguais ou próximos aos de sua pesquisa". Os tipos de dados
utilizados nesta pesquisa foram retirados de fontes tais como livros, jornais, Internet, periódicos e
revistas especializadas.
Com base nas técnicas estabelecidas, o presente trabalho consiste em um estudo de caso,
categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. De acordo com
Cervo e Bervian (1983, p. 57), "estudo de caso é a pesquisa sabre um determinado indivíduo,
família, grupo ou comunidade, para examinar aspectos variados da sua vida".
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Como meio de atingir o objetivo geral do trabalho buscar-se-á conhecer profundamente a
instituição financeira — ABN, objeto de estudo, a fim de se obter um diagnóstico do processo de
suas atividades, possibilitando o desenvolvimento da proposta de implementação do sistema de
Custeio por Absorção, de forma a contribuir para a gestão empresarial.
Para o desenvolvimento do estudo de caso fez-se necessária a utilização de entrevistas em
profundidade para a coleta de dados. Segundo Roesch (1999, p.159), entrevista em profiindidade
é "uma técnica demorada e requer muita habilidade do entrevistador. Seu objetivo primário é
entender o significado que os entrevistados atribuem a questões e situações em contextos que não
foram estruturados anteriormente a partir das suposições do pesquisador".

medida que se for tomando contato com o material levantado irá se desenvolvendo o
processamento de análise dos dados, por meio de entrevistas não estruturadas com gestores e
simulações práticas das informações levantadas. Buscar-se-á apresentar, de forma clara e
ordenada, deduções sobre o problema levantado, contribuindo para o alcance de soluções.

1.7 LIMITAÇÕES

A monografia limitou-se a conceituar instituições financeiras, a analisar a estrutura
administrativa da financeira objeto de estudo, a identificar, caso exista, o sistema de custos
utilizado, a descrever as etapas do processo de implementação de um sistema de custos, a apurar
os custos diretos e indiretos e a propor modelo de custeio por absorção na Filial Florianópolis do
ABN AMRO Aymore Financiamentos.
Durante a pesquisa foi possível observar diferentes maneiras de se utilizar o custeio por
absorção, no momento de sua apropriação com a receita. Porem durante o trabalho os custos
foram relacionados com a receita na sua totalidade, podendo ser analisados utilizando-se um
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denominador para se obter um estudo mais discriminado dos gastos para a realização dos
financiamentos.
Não foi possível apropriar os custos por contrato realizado, visto que o investimento para
a concretização de um contrato de financiamento, como foi verificado durante a pesquisa, é feito
nas lojas conveniadas com o banco, podendo-se ai sim fazer uma análise de quanto se pode
investir em uma loja com relação ao número de financiamentos que esta repassa ao banco.
Porém para fazer esse tipo de análise seria necessário que os gestores informassem o
quanto investem em cada loja ou área por operador, a fim de se apurar o custo-beneficio de cada
uma, mas esta informação não foi divulgada, apesar da monografia deixar clara a possibilidade da
existéncia desse tipo de análise financeira.
Outra limitação em relação aos gastos gerados é que só foram apurados aqueles que
antecederam e acompanharam a atividade de venda dos financiamentos. Outros gastos como
desembolsos considerados pós-venda não foram incluídos como custos para análise nesta
monografia.
Enfim, por se tratar de um estudo de caso, os resultados da pesquisa se restringirão
financeira do ABN AMR0 Aymoré Financiamentos — Florianópolis, objeto da monografia, ainda
que os resultados alcançados no projeto possam servir de comparativo a outras instituições do
mesmo ramo de atividades.

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO

A monografia está estruturada em quatro etapas precisamente identificadas, sendo que no
primeiro capitulo apresenta-se a definição do trabalho, o tema escolhido, o problema a ser
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resolvido, os objetivos geral e específicos que se pretende alcançar, além da justificativa para o
método escolhido, para se resolver a problemática e a metodologia aplicada.

O segundo capitulo refere-se à fundamentação teórica da pesquisa, abordando os
principais conceitos utilizados na contabilidade de custos, bem como seus métodos de custeio, em
especial o sistema de custeio por Absorção. Aborda-se também a caracterização de uma

instituição financeira.
0 terceiro capitulo é a apresentação da financeira ABN AMRO, objeto de estudo, além da
realização do estudo de caso propriamente dito, o levantamento dos custos, a coleta de dados e a
proposta de aplicação do custeio por absorção.
Por fim, as considerações finais sobre a monografia, as recomendações para posteriores
estudos sobre o tema e as referências que serviram de auxilio para o desenvolvimento da
pesquisa.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capitulo são abordados conceitos fundamentais sobre custos, tendo em vista que,
para que haja entendimento e comunicação entre os usuários da infonnação contábil na
implementação de um sistema de custos, é indispensável o domínio dos conceitos utilizados, que
servem de base teórica A. pesquisa.

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE CUSTOS

Até a revolução industrial (século XVIII), quase só existia a Contabilidade Financeira (ou
geral), que, desenvolvida na Era Mercantilista, estava bem estruturada para servir as empresas
comerciais.
Só com a Revolução Industrial tornou-se mais complexa a função do contador, que, para
levantamento do balanço e apuração do resultado, não dispunha agora tão facilmente dos dados
para poder atribuir valor aos estoques. Foi necessário o surgimento de novas técnicas que
apropriassem de forma mais correta os valores dos produtos acabados.
Porém as teorias e técnicas de Contabilidade de Custos só entraram em seu período mais
fértil de desenvolvimento no inicio de 1890, e nas últimas décadas do século XIX e as primeiras
até 1920 foi que ocorreram as contribuições mais notáveis para a Contabilidade de Custos como,
aplicação dos custos indiretos de fab ri cação - CIF, relacionamento da Contabilidade de Custos
com a Financeira e o aparecimento do Custo—Padrão.
Entre 1920-1945, ocorreu o aperfeiçoamento do Custo-Padrão, a apropriação dos CIF, a
utilização da Contabilidade de Custos em todas as empresas, o desenvolvimento no controle e
redução de custos e o surgimento de técnicas de orçamento.
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A partir dai passou a ocorrer uma evolução nos métodos de custos, com o aparecimento
do Custeio por Absorção e Variável. Atualmente a Contabilidade de Custos está voltada não
somente para formação do estoque, mas para, avaliação de desempenho, taxa de retomo nas
tomadas de decisão de investimento, formação do preço de venda, margem de contribuição etc.
Para melhorar o entendimento e a comunicação entre os usuários da Contabilidade de
Custos foi criado nomenclaturas como Gastos, Custos, Despesas, Investimentos, Desembolsos e
Perda que são conceitos que normalmente geram grande confusão, principalmente aos usuários
menos experientes da contabilidade.
No que diz respeito a gastos, Martins (2003, p. 24) explica que representam a "compra de
um produto ou serviço qualquer, que gera sacrificio financeiro para a entidade (desembolso),
sacrificio esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente
dinheiro)". Este conceito se aplica a todos os bens e serviços adquiridos, como gastos com

compra de matéria-prima, gastos com mão-de-obra etc.
Para Bernardi (1998, p. 39), gasto é "tudo o que se desembolsa para atender As finalidades
da empresa, através de atividades de produção, administração e vendas". Porem, é válido
salientar que só existe gasto no momento em que há o reconhecimento contábil da divida ou
redução do ativo com o pagamento.
Segundo Martins (2003, p. 25), "todos os sacrificios havidos pela aquisição de bens ou
serviços (gastos) que são estocados nos ativos da empresa para baixa ou amortização quando da

sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização são
especificamente chamados de investimentos". Como exemplo disso, temos a matéria-prima que é
um gasto contabilizado no ativo circulante, as máquinas e equipamentos, como investimento
permanente.
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Bernardi (1998, P. 40) diz que investimentos "são gastos necessários as atividades
produtivas de administração e de vendas, que irão beneficiar períodos futuros", ou seja, são todos
os gastos em bens que possuem vida útil e geram beneficios ern períodos subseqüentes.
Os custos são todos aqueles sacrificios realizados com o objetivo de produzir bens ou
serviços. Segundo Martins (2003, P. 25), é o "gasto relativo a bem ou serviço utilizado na
produção de outros bens ou serviços". Exemplificando: a matéria-prima, que na sua aquisição foi
urn gasto, tornou-se investimento quando estocado no ativo

e transformou-se em custo no

momento em que foi utilizada para a produção de um novo produto. Igualmente a energia
elétrica, utilizada nas máquinas, por sua vez também vira custo quando utilizada no momento da
fabricação de novos produtos.
No que concerne as despesas, para Hendriksen e Van Breda (1999, p. 232), elas
"constituem o uso ou o consumo de bens ou serviços no processo de obtenção de receitas".
Martins (2003, P. 25) define despesa como sendo "bem ou serviço consumido direta ou
indiretamente para obtenção de receitas".
Como exemplo, tem-se a depreciação dos equipamentos, que se torna despesa na venda,
bem como o salário dos vendedores, o material de escritório. Observa-se que a despesa distinguese de custo por possuir esta característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de
receita e não na obtenção de um novo produto ou serviço, como os custos.
0 desembolso é o pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço, à vista ou a
prazo, independente da entrada do bem ou serviço.
Por fim, as perdas são gastos involuntários. Martins (2003, p. 26) diz que "são bens ou
serviços consumidos de forma anormal e involuntária". Para Crepaldi (1998, p. 58), é o "gasto
não intencional decorrente de fatores externos ou da atividade produtiva normal da empresa".
Não se confunde com a despesa devido à sua anormalidade e involuntariedade no fato gerador.
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válido ressaltar que na pratica as perdas de valores irrelevantes são consideradas custos
ou despesas, sem sua separação. Porém isso não sell aceito quando os valores forem relevantes,
como por exemplo, perda com incêndios, obsoletismo de estoque. Estes deverão ir diretamente a
conta de resultado, pois não representam sacrifícios normais à obtenção de receita.

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS

Os custos classificam-se em Diretos

ou

Indiretos,

quando dizem respeito ao

relacionamento entre custo e produto feito; também podem ser divididos em Fixos ou Variáveis,
dependendo da relação entre o valor do custo num período e o volume de produção. Os custos
diretos são aqueles que podem ser diretamente (sem rateio) apropriados aos produtos, porque ha
uma medida objetiva de sua utilização.
Martins (2003, p. 48) verifica-se que "alguns custos podem ser diretamente apropriados
aos produtos, bastando haver uma medida de consumo. São os custos diretos com relação aos
produtos". Por exemplo, a matéria-prima, mão-de-obra da produção etc.
Bernardi (1998, p. 50) explica que "nesta categoria de custos encontra-se a maioria das
matérias utilizadas na fabricação de um produto, bem como a mão-de-obra diretamente utilizada
na produção". A medida de consumo dos custos diretos pode ser por quilogramas de matérias
consumidas, embalagens utilizadas, horas de mão-de-obra etc. Os custos indiretos são alocados
ao objeto de custo por meio de um método de alocação de custo denominado rateio, que significa

o ato de se dividir proporcionalmente. Temos como exemplo: aluguel, iluminação, depreciação,
salários de supervisores etc.
Martins (2003, p. 49) diz que estes "custos não oferecem condição de uma medida
objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes
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arbitraria. São os custos indiretos com relação ao produto". Bernardi (1998, p. 51) afirma que os
custos indiretos "são custos imputados aos produtos de forma indireta, ou seja, não há por razões
técnicas, operacionais ou de relevância, possibilidade de medição objetiva individual e direta".
Alguns custos tem características especiais, sendo parte de seu consumo apropriada
diretamente, mas, muitas vezes, não é válido esse trabalho de separação devido a sua relevância,
já que a relação custo-beneficio é desfavorável para itens de pequena importância.
Os sistemas contábeis registram o custo dos recursos adquiridos e acompanham seus usos
posteriores. 0 acompanhamento destes custos permite que os gestores vejam como se
comportam. Para tanto considera-se dois tipos de comportamento de custos básicos encontrados
na maioria desses sistemas. 0 primeiro é o custo fixo, que segundo Horngren. Foster e Datar
(2000, p. 21), "6 aquele que não se altera em montante apesar de alterações num direcionador de
custos", por exemplo, aluguel, seguros, entre outros.
Crepaldi (1998, p. 60) expõe que "um aspecto importante a ressaltar é que os custos fixos
dentro de determinada faixa de produção, em geral, não são eternamente fixos, podendo variar
em função de grandes oscilações no volume de produção". A mão-de-obra é um custo fixo que,
devido ao aumento no volume de produção pode gerar a necessidade de um aumento de sua
quantidade temporariamente, tornando-se assim variável.
O segundo comportamento é o do custo variável que, para Horngren. Foster e Datar

(2000, p. 22), "6 aquele que se altera em montante em proporção As alterações num direcionador
de custo". Por exemplo: matéria-prima, embalagens etc. Crepaldi (1998, p. 61) diz que "se não
houver quantidade produzida, o custo variável é nulo. Os custos variáveis aumentam â medida
que cresce a produção", ou seja, o custo variável é diretamente proporcional ao volume de
produção.
Segundo Crepaldi (1998, p. 21), "certos custos variam corn o nível de produção, mas há
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uma parcela fixa que existe mesmo que não haja produção". Sao os chamados custos
semivariáveis como é o caso, por exemplo, da conta de energia elétrica da fabrica, em cuja fatura

é cobrada uma taxa minima mesmo que nada seja gasto no período, embora o valor total da conta
dependa do número de quilowatts consnmidos e, portanto, do volume de produção da empresa.

2.3 MÉTODOS DE CUSTEIO
Custeio significa método de apropriação de custo, ou seja, a forma que determina a
maneira como serão apropriados aos produtos ou serviços os custos de produção. A seguir são
apresentados os seguintes métodos: custeio por absorção, custeio direto/variável e o custeio
baseado em atividades — ABC.

2.3.1 Método de Custeio por Absorção

A finalidade principal deste método de custeio é ter o custo total (direto e indireto) de
cada objeto de custeio, podendo, desta forma, determinar a rentabilidade de cada atividade,
avaliar os elementos que compõem o patrimônio e compor uma informação significativa no
auxilio à decisão de se estabelecer os preços de venda ou dos serviços.

Figura 1- Custeio por absorção em empresa prestadora de serviços.
Despesas

Demonstração de Resultados

—ustos

Prestação
fib

Fonte: Martins (2003, p. 38).
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26

A Figura 1 estampa a apuração do resultado do exercício, por urna empresa prestadora de
serviços, utilizando o custeio por absorção aquele gasto efetuado na produção de um serviço, seja
ele direto ou indireto, é alocado como custo dos serviços prestados. JA os bens ou serviços
consumidos para o funcionamento normal da instituição são apropriados como despesas.

Para Leone (1997, pg. 24), "o critério do custo por absorção é aquele que inclui todos os
custos indiretos de fabricação de um certo período nos custos de suas diferentes atividades
industriais, sejam produtos, processos ou serviços". Este sistema precisa recorrer a uma série de
rateios por causa dos custos comuns, de difícil identificação ou não relevantes.
Na concepção de Martins (2003, p.37), o custeio por absorção "consiste na apropriação de
todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos
ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos".

O Custeio por Absorção absorve todos os custos de produção incorridos no processo de
obtenção de bens ou serviços destinados à venda, sejam estes custos diretos ou indiretos, fixos ou
variáveis.

No custeio por absorção, conforme Santos (1990, p. 25), a "depreciação dos equipamentos
e outros imobilizados amortizáveis utilizados na produção deve ser distribuída aos produtos
elaborados". Para Maher (2001, p360), o custeio por absorção é um "sistema de contabilização

de custos no qual tanto os custos fixos como os custos variáveis de produção são considerados
custo do produto".

Os custos podem ser classificados em fixos e variáveis ou em diretos e indiretos ao
mesmo tempo. Como por exemplo, a matéria-prima é um custo direto e variável, os materiais de
consumo são custos indiretos e variáveis, os seguros indiretos e fixos, etc.
Crepaldi (1998, p.83) afirma que o custeio por absorção "e o método derivado da
aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade, no Brasil, adotado pela legislação
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comercial e pela legislação fiscal. Não é um principio contábil em si". E grande o numero de
usuários do custeio por absorção no pais, devido a sua maior praticidade e também legalidade
segundo o Fisco.
Para Figueiredo e Caggiano (1997, p. 160), o custeio por absorção "baseado em concepção
a respeito do produto, não evidencia o relacionamento entre vendas e lucro, porque nesse método
as variações do lucro são relacionadas com a produção". Estão descartados nesse caso os gastos
que não interferem na produção, que seriam, por exemplo, as despesas administrativas,
financeiras etc.
Maher (2001, p.375) ressalta que "tratar os custos fixos como custos unitários pode ser
enganoso. Um custo fixo unitário é função tanto da quantia do custo fixo como do volume de
atividade. Qualquer custo fixo unitário é válido apenas quando a produção é igual à quantidade
utilizada para calcular o custo fixo unitário".
De acordo com Santos (1990, p.34), o custeio por absorção "consiste na apropriação de
todos os custos de produção aos produtos elaborados de forma direta e indireta (rateios)". Os
custos diretos como já foi mencionado na pesquisa são apropriados diretamente ao produto e os
indiretos por meio de rateios.
Porém, nos custos indiretos fixos, poderá ocorrer uma dificuldade em seu
reconhecimento, levando-os a uma alocação sem fundamentos, e, por isso, é valido ressaltar que
este sistema utilizado como ferramenta gerencial à tomada de decisões pode vir a ser falho.
Para Homgren, Foster e Datar (2000, p.211), o custeio por absorção é "o método de
custeio do estoque no qual todos os custos de fabricação, variáveis e fixos, são considerados
custos inventariáveis". Ou seja, é feito o levantamento total dos custos dos produtos
direcionando-os ao estoque dos produtos acabados, auxiliando, desta maneira, no controle de
inventário da matéria-prima e demais mercadorias utilizadas na fabricação dos bens. Este sistema
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de custo pode ter a função de previsão, planejando o controle de futuras operações, já que inclui
todos os custos (diretos, indiretos, fixos, variáveis) em sua apuração.

2.3.2 Método de Custeio Variável
0 critério do custo direto (ou variável) é aquele que só inclui no custo das operações, dos
produtos, serviços e atividades os custos diretos e variáveis. Para que um custo (ou uma despesa)
detenha as condições necessárias para compor o custo de um produto, por exemplo, é necessário
que esse custo seja facilmente identificado com o produto, isto 6, seja direto e variável diante de
um indicador que represente o volume de produção.

Para Homgren, Foster e Datar (2000, p.211), custeio variável "6 o método de custeio de
estoque em que todos os custos de fabricação variáveis são considerados custos inventariáveis.
Todos os custos de fabricação fixos são excluídos dos custos inventariáveis: eles são custos do
período em que ocorreram".

Em um primeiro momento quando não existe o estoque inicial nem o estoque tinal e
quando são utilizados os mesmos valores dos custos, tanto para o custeio variável como para o
custeio por absorção, os estoques, no custeio variável, como só absorvem os custos variáveis,
apresentam um saldo menor em relação ao estoque do custeio por absorção, que, além de
absorver os custos variáveis, também absorve os custos fixos. 0 custeio variável tem ênfase na
demonstração de resultado do exercício, em que o lucro que se obtem tern relação direta com as
vendas.
Crepaldi (1998, p.112) explica que "esse sistema não atende aos princípios fundamentais
de contabilidade e não 6 aceito pelas autoridades fiscais; sua utilização é limitada à contabilidade
para efeitos internos da empresa".

,

9

A utilização dos dados coletados através do custeio variável só é válida para compor
balanços de uso interno, já que não é aceito tanto pela Auditoria Independente como pelo Fisco.
Figueiredo e Caggiano (1997, p.166) explicam que ha controvérsia sobre o método
custeio: "o lucro pode ser afetado pela maneira com que os custos são confrontados com as
receitas; assim, a seleção de um procedimento contábil em vez de outro pode, de acordo com as
circunstâncias, afetar o planejamento do lucro".

Os custos de produção fixos não são estocados no custeio variável, mas são lançados
como despesa. Consequentemente os custos lançados como despesa do período irão reduzir o
lucro.
Um conceito de extrema importância para o custeio variável é o da margem de
contribuição. 0 custeio variável baseia-se no padrão da margem de contribuição para sua
demonstração de resultado.
Conforme Homgren, Foster e Datar (2000, p.45), o cálculo da margem de contribuição
seria "as receitas menos os custos dos produtos ou serviços, que variam em função do nível de
atividades".
Na visão de Crepaldi (1998, p.122), a margem de contribuição pode ser entendida "como
a parcela do preço de venda que ultrapassa os custos e despesas variáveis e que contribuirá (dai o
seu nome) para a absorção dos custos fixos e, ainda, para formar o lucro".
Quando as receitas e os custos se igualam, ou seja, quando o lucro é igual a zero, na
análise da margem de contribuição, obteve-se o ponto de equilíbrio. A margem de contribuição
no entanto 6 o valor que ultrapassa esse ponto de equilíbrio.
Para Santos (1990, p. 83), "A margem de contribuição ocorre quando as receitas de
vendas se sobrepõem aos custos variáveis dos produtos ou serviços produzidos". Mas essa
diferença não pode ser considerada como lucro, uma vez que faltam os custos fixos a serem
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deduzidos. A margem de contribuição tanto pode ser total como unitária. Para Martins (2003,
p.179), o conceito de margem de contribuição por unidade "6 a diferença entre o preço de venda e
o Custo Variável de cada produto; é o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de
sobra entre sua receita e o custo que de fato provocou e lhe pode ser imputado sem erro". A
margem de contribuição unitária auxilia a demonstrar qual dos produtos ou serviços deve ter sua
venda incentivada.
Na apreciação da margem de contribuição, existe a necessidade de identificar com real
precisão as despesas variáveis relacionadas à comercialização e os custos variáveis relacionados
produção. Os encargos fixos, que podem provocar problemas nos momentos de decisão, são
excluídos da margem de contribuição para se obter a renda liquida.

2.3.2.1 Emprego do custeio variável e por absorção no mundo

Pesquisas da prática comercial de muitos países revelam que aproximadamente 30 a 50%
das empresas usam o custeio variável no seu sistema contábil interno/externo:
Figura 2 — Emprego do custeio variável e por absorção em alguns países

EUA Canadá Austrália Japão Suécia Reino Unido Irlanda
Custeio Variável

31%

48%

33%

Custeio nor Absorcão

65%

52%

67%

31%
69%

42%

52%

58%

48%

19%
81%

Fonte: Homgren, Foster e Datar (2000, p. 221).
De acordo com a Figura 2, o custeio por absorção é predominante nos países
desenvolvidos. Muitas empresas utilizam alguma versão do custeio variável nos seus relatórios
internos, mas utilizam o custeio por absorção no relatório externo ou na declaração dos tributos.
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Sobre as empresas irlandesas foi verificado também que dentre as 81% que utilizam o
custeio por absorção, cerca de 31% utilizam o custeio variável como complemento dos relatórios
internos, prática essa que ocorre em diversas organizações no mundo.
A análise das empresas irlandesas revela também o uso predominante do custeio por
absorção. Somente 19% das entrevistadas utilizavam o custeio variável como modelo principal
nos seus relatórios internos para a alta administração.

2.3.2.2 Comparação dos efeitos sobre o lucro: Custeio variável e por absorção

A seguir é apresentado através da Figura 3 um comparativo entre o custeio variável e o
custeio por absorção, tragando um paralelo entre os efeitos que cada sistema causa sobre o lucro e
o ponto de equilibria.
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Figura 3 — Comparação dos efeitos sobre o lucro: Custeio variável e por absorção
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Produção=vendas
Produção > vendas
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igual
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* Isto 6, lucro operacional menor do que no custeio por absorção
+ Isto 6, lucro operacional maior que no custeio variável

Fonte: Homgren, Foster e Datar (2000, p. 217)
A Figura 3 nos apresenta o custeio variável e o custeio por absorção, traçando uma
panorâmica sobre os efeitos que cada sistema causa sobre o lucro. O ponto de equilíbrio (lucro

operacional nulo) no custo variável depende dos custos fixos, margem de contribuição unitária e
nível de vendas em unidades. .1á o custeio por absorção dependerá também do nível de produção

em unidades e do nível do denominador escolhido para estabelecer a taxa dos custos fixos de
fabricação.

33

0 custo variável encaixa-se com a análise de custo-volume-lucro. Ao se empregar o
custeio variável pode-se calcular o ponto de equilíbrio ou quaisquer efeitos que as variações no

nível de vendas em unidades possam ter sobre o lucro operacional. Por outro lado ao se utilizar o
custeio por absorção deve-se também levar em conta o nível de produção unitário e o nível do
denominador antes de efetuar estes cálculos.

2.3.3 Custeio Baseado em atividades — ABC
0 critério do custo ABC trata de administrar os custos indiretos de fabricação procurando
reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo seu rateio arbitrário. Também é aplicado aos
custos diretos, embora a diferença fundamental, em relação aos demais métodos de custeio esteja
no tratamento exigido para uma melhor alocação dos custos indiretos.
Hoje, já existem alguns estudos que mostram sua aplicação nas Areas de serviço e de
administração. As idéias do custeio ABC já existem desde a década de 1960 e foram inicialmente
aplicadas, por experiência, na General Electric. Segundo Leone (1997, p. 27), "Sua idéia básica é
mostrar que as operações industriais podem ser subdividas em atividades, tais como recepção de
materiais, set-ups, manutenção de máquinas entre outras"
Conforme Maher (2001, p.280), o método ABC "6 um método de custeio em que os
custos inicialmente são atribuidos a atividades e depois aos produtos, com base no consumo de
atividades pelos produtos". 0 ABC é um método que pode ser utilizado na administração de
custos em geral, não se limitando apenas ao custeio de produtos.
Para Martins (2003, p.93), uma atividade "6 uma ação que utiliza recursos humanos.
materiais, tecnológicos e fi nanceiros para se produzirem bens ou serviços". Uma atividade é um
evento, unidade de trabalho ou tarefa que uma entidade realiza para produzir ou entregar um
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produto ou serviço. Conforme Homgxen, Foster e Datar (2000, p. 76), o ABC "6 um enfoque para
se aprimorar um sistema de custeio, que se concentra nas atividades como se fossem os principais
objetos de custo".
Figura 4 – 0 custeio ABC e atividade como base de alocação dos custos
Atividades

Custos das
Atividades

—

110.

Custo objeto
tais como um
•
•
•

Produto
Serviço
Cliente

Fonte: Horngren, Foster e Datar (2000, p. 77)
0 ABC utiliza o custos dessas atividades como base para distribuir custos para outros
objetos de custo, tais como produtos, serviços ou clientes. Segundo Horngren, Foster e Datar
(2000, p. 77), o "ABC utiliza a noção de direcionador de custos para decidir quanto aos centros
de custos indiretos a serem utilizados e ao critério de alocação preferido para cada centro de
custos indiretos".
o direcionador de custos que determina ou influencia a maneira como os produtos

utilizam as atividades. 0 direcionador de custos deve refletir a causa básica da atividade e
conseqüentemente da existência de seus custos.
Para Martins (2003, p. 96), direcionador de custos "6 o fator que determina o custo de
uma atividade, como as atividades exigem recursos para serem realizadas, deduz-se que o
direcionador é a verdadeira causa dos seus custos".
JA os centros de custos mencionados por Homgren, Foster e Datar, são unidades mínimas
de acumulação de custos indiretos, mas não necessariamente uma unidade administrativa, apesar
que na maioria das vezes um centro de custos é um departamento.
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Para Martins (2003, P. 65), "departamento é a unidade minima administrativa para a
contabilidade de custos". Num departamento, que na maioria das vezes é um centro de custos,
são acumulados os custos indiretos para posterior alocação aos produtos (departamento de
produção ou de serviços).
Para Nakagawa (1994, p.40), o ABC seria "um método desenvolvido para facilitar a
análise estratégica de custos relacionados com as atividades que mais impactam o consumo de
recursos de uma empresa".
Porém o sistema ABC tem um custo de implantação e sustentação; deve-se analisar se
seus beneficios superam esses custos. Por isso a empresa deve antes de implantar o ABC verificar
se é plausível, necessário e se cabe no orçamento.
No mercado competitivo as entidades devem estar munidas de informações internas para
que possam atender as circunstâncias do mercado em que a empresa está inserida. Conforme
Martins (2003, p.296), para atender As necessidades da administração um sistema deve gerar as
seguintes informações: "1- margem de contribuição de cada produto; 2- custo de produção de
cada bem ou serviço; 3- soma de custo global (custo e despesas) de cada produto".
Uma das grandes vantagens do ABC frente a outros sistemas de custos, é que ele permite
uma análise que não se restringe ao custo do produto, sua lucratividade ou não, sua continuidade
ou não etc. Mas permite ressaltar que os processos que ocorrem dentro da empresa também sejam
custeados. Por outro lado, a grande critica ao uso do ABC está no problema do rateio dos custos
fixos.
Portanto, convém ressaltar que as empresas, ao escolherem o método de custeio a ser
aplicado, devem ter conhecimento do mercado em que estão inseridas. pois nem sempre o
número de informações fornecidas por determinado sistema de custos equivale ao custo-beneficio
de sua aplicação.
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2.4 INTRODUCAO AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

0 Sistema Financeiro Brasileiro, ao longo de várias décadas, teve sua estrutura composta
basicamente por estabelecimentos bancários, que desempenhavam múltiplas funções, próprias de
outros tipos intermediários financeiros, sob o comando do Banco do Brasil, que, juntamente com
as atividades de banco comercial, exercia, também, o papel de Banco Central. Posteriormente foi
criada a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) com funções especificas de Banco
Central.

Dessa forma, conforme o CRCSP (1990, p. 15), "o forte domínio do Sistema Financeiro
pelos bancos comerciais limitou, por volta de 1964, o crescimento da poupança nacional, tendo
em vista o reduzido número de oportunidades de investimentos financeiros oferecidos pelo
Sistema aos poupadores domésticos".
Outros fatores foram também determinantes para influenciar tal comportamento, como:
inflação elevada, o IGP entre 80% e 90% e a Lei da Usura, que fixava o nível dos juros em 12%.

Também os empréstimos oferecidos pelos bancos comercias eram na grande maioria de curto
prazo, sendo praticados os de longo prazo quase em sua totalidade pelo BNDES

e Caixas

Econômicas.
Porém

COM

o advento da lei 4.357/64 foi autorizado ao Governo Federal a emissão das

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e a reorganização do Sistema Financeiro, criandose finalmente novas condições para formação de poupança. Ressalta-se que o sistema econômico
brasileiro, no período pré-1964, revelava ausência de estabilidade econômica e de controle
monetário.
0 plano de ação adotado pelo governo, em 1964, procurou restaurar a economia, visando
combater a inflação e equilibrar o Balanço de Pagamentos, que era garantido pelo caixa do Banco
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do Brasil, propiciando condições para um crescimento econômico a longo prazo. Saneamento e
reestruturações no mercado financeiro e de capitais foram efetivados via ampliação e criação de
novas instituições financeiras, por meio das Leis n° 4.595/64 e 4.728/65.

2.5 CONCEITUANDO 0 SISTEMA E 0 MERCADO FINANCEIRO

Urna conceituação bastante abrangente de Sistema Financeiro, segundo o CRCSP (1990,
p. 17) 6, "a de um conjunto de instituições que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de
propiciar condições satisfatórias para manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e
investidores".
0 mercado financeiro é o local em que se processam transações entre agentes econômicos
quaisquer (um indivíduo ou uma empresa), sem perspectivas de aplicação em algum
empreendimento próprio, de toda a poupança que é capaz de gerar, seja colocado em contato com
outro, cujas perspectivas de investimentos superam as respectivas disponibilidades de poupança.

2.6 CONCEITUANDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Dentro deste campo de abordagem, no que toca As instituições financeiras, que é o objeto
de estudo desta pesquisa, a Lei de Reforma Bancária (4.595/64), art. 17, caracteriza-as como:
"consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas
jurídicas públicas e privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros, próprios ou de terceiros".
Parágrafo único: para efeitos desta Lei e da legislação em vigor, equiparam-se As
instituições financeiras as pessoas fisicas que exercem quaisquer das atividades referidas neste
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artigo, de forma permanente ou eventual. As instituições financeiras caracterizam-se em dois
grandes grupos: os Intermediários financeiros e as chamadas instituições auxiliares.
Segundo o Curso de Auditoria de Instituições Financeiras (1990, p. 17), os intermediários
financeiros sio "os que emitem seus próprios passivos, ou seja, captam poupança diretamente do
público por sua própria iniciativa e responsabilidade, e, posteriormente, aplicam esses recursos
junto As empresas, através de empréstimos e financiamentos". Exemplos: Bancos comercias, de
investimentos, de desenvolvimento, as caixas econômicas, as sociedades de crédito

e

investimento (SCI), entre outras.
Já o Grupo das chamadas instituições auxiliares, de acordo com o Curso de Auditoria de
Instituições Financeiras (1990, p. 18), "são as instituições que propõem-se a colocar em contato

poupacl ores com investidores, facilitando o acesso destes àqueles". Como grande exemplo: a
Bolsa de Valores, cuja finalidade consiste em propiciar liquidez aos títulos emitidos pelas
empresas (ações).
Para Anthony e Govindarajan (2001, p. 853), instituições financeiras são "aquelas cuja a
principal atividade é a movimentação de dinheiro, algumas atuam como intermediárias, isto 6,
obtêm dinheiro de depositantes e emprestam-no a indivíduos ou empresas. Outras atuam como
tomadoras de risco, isto 6, obtêm o dinheiro na forma de prêmios e aceitam o risco da ocorrência
de eventos específicos, como mortes e danos A propriedade. Outras ainda compram e vendem
títulos, quer por conta própria, quer por conta de seus clientes".
A instituição financeira, ABN AMRO, objeto de estudo desta monografia, trata
diretamente com as revendedoras de automóveis, pagando-as pelo bem adquirido por seus
clientes e assumindo o risco de uma eventual inadimplência ou perda com a venda.
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2.6.1 As financeiras, segundo a Portaria n°309, de 30 de novembro de 1959, do Ministério da
Fazenda.

Conceituadas de acordo com (BRASIL, ministério da fazenda, portaria n° 309), como

instituições de crédito de tipo especial, integrantes do sistema bancário nacional, as sociedades de
crédito, .financiamento e investimento, ou simplesmente, financeiras, dependem de autorização
do Governo para funcionar e estão sujeitas à fiscalização do Banco Central do Brasil, devendo-se
constituir sob a forma de sociedade anônima.
No exercício de suas atividades de concessão de créditos a médio e longo prazos, podem
as sociedades financeiras realizar as seguintes operações:

- transações sob contrato de mútuos e financiamentos de compra e venda;
- negociação de títulos de credito;
- participação em operações de interesse de outras empresas;
- financiamento da exportação ou importação de mercadorias e
- prestação de aceite ou aval em títulos cambiais, para concessão de créditos direto ao
consumidor.

2.6.2 Normas operacionais das Sociedades de crédito, financiamento

e investimento, ou

simplesmente, financeiras, de acordo com a Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
intitulada Lei de Reforma Bancária.

A sociedade de crédito, financiamento e investimento deve dirigir os recursos
provenientes de seus aceites cambiais para as seguintes operações:
a) no mínimo 60% para financiamento de bens e serviços a pessoas fisicas ou jurídicas;
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b) no máximo 40% para o financiamento de capital de giro a pessoas jurídicas, com prazo
máximo de 60 dias, admitidas as operações sob forma de crédito rotativo, facultada a constituição
de garantias reais e/ou pessoais, observadas as disposições regulamentares relativas ao resguardo
na liquidez do crédito.
As operações de abertura de crédito, mediante aceite de letra de cambio pela financiadora,
são registradas por contrato escrito e formal. É vedada a sociedade de crédito, financiamento e
investimento realizar operações de financiamento para aquisição de bens de origem estrangeira.
A sociedade de crédito, fmanciamento e investimento deve fazer constar, destacadamente,
em seus contratos de financiamento:
a) a taxa de juros da operação, ern suas expressões mensal e anual;
b) os custos relativos à abertura de crédito;
c) o imposto sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro e sobre Operações relativas a
Títulos e Valores Mobiliários.

A taxa efetiva, mencionada na alínea "a", deve ser calculada pelo sistema exponencial,
com base no plano das prestações devidas e tendo como principal o valor financiado. A sociedade
de credito, financiamento e investimento deve destinar aos mutuários cópia dos respectivos
contratos de financiamento, tão logo formalizados.
vedada, como forma de desembolso, a entrega de títulos ao financiado ou sua
consignação à sociedade intermediadora em nome do financiado. Dessa forma, deverão os
recursos líquidos da operação ser entregues ao financiado pela instituição financeira,
concomitantemente à formalização de financiamento.
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2.7 CARACTERISTICAS GERAIS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

A seguir o quadro 1 apresenta as principais características de uma instituição financeira, o
seu principal ativo, seus prazos de transações, os riscos do negócio, a forma como
regulamentada e a utilização da tecnologia no melhoramento de seus serviços.
Quadro 1 — Características das instituições financeiras
TOPICOS

CARACTERÍSTICAS

Ativos monetários

A maioria dos ativos das instituições financeiras e monetário. 0 valor
corrente dos ativos monetários é dimensionado muito mais facilmente
do que o valor de uma fábrica e o valor de outros ativos, patentes ou
ativos intangíveis. Também podem ser transferidos de urn proprietário
para outro mais facilmente.

Prazo das transações

0 sucesso financeiro final ou o insucesso na aplicação em um titulo, da
hipoteca de um individuo ou de uma apólice de seguro de vida, podem
no ser conhecidos durante 30 anos ou mais. Portanto ha necessidade
de um sistema que mostre os valores existentes e avalie o risco da
organização se os preços se moverem desfavoravelmente. Isso significa
que as instituições devem ter um sistema rápido para obter informa0es
sobre avaliação de riscos dos títulos mantidos em carteira e transmitir
informações aos seus prepostos.

Risco e rendimento

Muitas institições financeiras tern a atividade de aceitar riscos e
proporcionar rendimentos. Quanto maior o risco maior o rendimento.

Regulamento

Tecnologia

As instituições financeiras obedecem a fortes regulamentos. Bancos e
corretoras de valores são regulados por organismos federais e estaduais.
Porem em algumas decisões são levados em conta os princípios
fundamentais de contabilidade.
Revolucionou as instituições financeiras. Estas tern usado a tecnologia
como meio de oferecer serviços inovadores. Como por exemplo os
caixas automáticos dos bancos. Seus produtos tern sido comercializados
por meio da Internet. Os bancos tornaram-se "virtuais", oferecendo
sistemas de ciber-pagamento.

onte: Anthony e Govindarajan (2001, p. 854 e 855)

As organizações financeiras diferem das empresas industriais em dois aspectos
fundamentais. Primeiro que sua matéria-prima é o dinheiro e em segundo lugar a lucratividade da

maioria de suas transações não pode ser avaliada senão anos depois.
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2.8 CLASSIFICAÇÃO

DAS

OPERAÇÕES

DE

CRÉDITO DAS INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS

0 Banco Central <http://www.bc.com.br>. Acesso em: 26 abril. 2005. determina que na
classificação das operações de crédito, pelos diversos títulos contábeis, deve-se ter em conta:
• aplicação dada aos recursos, por tipo e modalidade de operação;

• a atividade predominante do tomador de crédito.
As operações de crédito distribuem-se segundo as seguintes modalidades:
• empréstimos — são operações realizadas sem destinação especifica ou vinculo com a
comprovação da aplicação de recursos. Sao exemplos os empréstimos para capital de giro, os
empréstimos pessoais e os adiantamentos a depositantes;
• títulos descontados — são as operações de desconto de títulos;

• financiamentos — são as operações realizadas com destinação especifica, vinculadas a
comprovação da aplicação de recursos. Sao exemplos os financiamentos de parque industrial.
máquinas e equipamentos, bens de consumo durável (como o financiamento de veículos

automotores feito pelo ABN AMR° Aymoré Financiamentos), rurais e imobiliários.

2.8.1

Tipos de operações por instituições financeiras

Os tipos de operações feitas nas instituições financeiras, segundo consta no CRCSP
(1990, p. 47) são as seguintes:

a) Bancos Comerciais
OPERAÇÕES COM RECURSOS PROPRIOS:

• Desconto de títulos;
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• Financiamento as pequenas e medias empresas;
• Credito pessoal;

• Financiamento do pagamento de impostos;
• Crédito rural.

REPASSES DE RECURSOS INTERNOS
• Financiamento para aquisição de máquinas

e equipamentos — FINAME;

• Refinanciamento de mercadorias depositadas sob regime de entreposto.
REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS
• Financiamento de capital de giro ou fixo;
• Financiamento de importação;
• Financiamento de exportação.
b) Sociedades de crédito, financiamento e investimento (CASO DO ABN AMRO)

• Financiamento de bens e serviços — Credito direto ao consumidor;
• Financiamento de bens e serviços com interveniência;
• Refinanciamento de operações de leasing.

c) Bancos de investimento

OPERAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS

• Financiamento para capital de giro;
• Financiamento para capital fixo;
• Credito rural.

REPASSE DE RECURSOS INTERNOS
• Programa de operações conjuntas;
• Apoio a capitalização de empresas;
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• FlNAME;

• Programa especial de apoio à capitalização da empresa privada nacional — PROCAP.
REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS
• Financiamento de capital de giro ou fixo;
• Financiamento à exportação;
• Financiamento à importação.
d) Banco múltiplo

• Carteira comercial, de investimentos, de crédito, financiamento e investimento, de
desenvolvimento e de credito imobiliário.

Os tipos de operações de credito descritos em cada instituição citada aplicam-se também
aos bancos múltiplos, que obedecem a mesma regulamentação. Por exemplo: carteira comercial:
regulamentada por bancos comerciais; de investimento por bancos de investimentos, etc.

2.8.2 Características das principais operações de crédito realizadas pelas financeiras

Nos quadros 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são apresentadas, as características básicas das operações de
crédito mais comuns no mercado:
Quadro 2 — Desconto de títulos
Finalidade

Financiamento para atender a curto prazo capital de giro das empresas.

Beneficiários

Pessoas fisicas e jurídicas.

Modalidades
Limite

Desconto esporádico: para clientes que não usam permanentemente o crédito;
desconto rotativo: financiamento de forma ermanente.
De acordo com o potencial do cliente.

Tax as

Os encargos totais sic) representadas por urna taxa pré-fixada no inicio da
operação.

Garantias

Notas promissórias, duplicatas, caução de titulas entre outras.

Fonte: Curso de Auditoria de Instituições Financeiras (CRC/SP, 1990, p. 50)
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Quadro 3 - Capital de giro
Finalidade

Financiamento para suprir as necessidades de capital de giro das empresas.

Beneficiários

Quaisquer empresas industriais.

Limites de operação

Não há limites mínimos ou máximos estipulados legalmente.

Encargos

Correção monetária mais juros fixados no inicio da operação.

Garantias

Duplicatas, alienação fiduciária, hipoteca, caução e penhor, aval e fiança.

Fonte: Curso de Auditoria de Instituições Financeiras (CRC/SP, 1990, p. 51)
uadro 4 - Financiamento de capital de giro ou fixo
Finalidade
Beneficiários
Limites
Encargos
Garantias

Suprimento de recursos para capital de giro e inversões em projetos de expansão.
Sociedades em geral, que se dediquem a atividades industriais e comerciais:
instituições financeiras, companhias de seguro, etc.
Os tetos máximos são fixados em função das necessidades de cada empresa e de
sua capacidade de endividamento.
Juros libor ou prime rate, taxa de risco bancário, imposto de renda sobre remessa
de juros e variação cambial.
Caução de duplicatas, hipoteca de bens imóveis, alienação fiduciária de
máquinas e equipamentos.

onte: Resolução no 63 167 do Banco Central <http://www.bc.com.br >

Quadro 5 — Repasse de recursos internos
Finalidade

Incentivar 'areas de interesse nacional.

Beneficiários

Pessoas juridicas de modo geral.

Modalidade

Depende da modalidade. Ex: FINAME, financiamento i exportação.

Limite

De acordo com a modalidade.

Prazos

De acordo com a modalidade, geralmente a longo prazo.

Taxas

Juros fixados no inicio da operação.

Garantias

De acordo corn os recursos dos empréstimos.

onte: Curso de Auditoria de Instituições Financeiras (CRC/SP, 1990, p. 52)
Quadro 6 - Crédito direto ao consumidor — CDC (Operação típica das sociedades de crédito,
financiamento e investimento que é praticada pela financeira ABN AMR0
Financiamento de bens de consumo duráveis, com saque e aceite de letras de
Finalidade
cambio.

Beneficiários
Limites de operação

Pessoas físicas ou jurídicas.
Os limites são estabelecidos pelo valor do bem e pela análise de crédito do

Prazo

usuário.
Variável de acordo com o produto financiado.

Encargos

Juros variáveis e taxas de mercado, fixados no inicio da operação.

Garantias

Alienação fiduciária e outras, dependendo da operação.
onte: Curso de Auditoria de Instituições Financeiras (CRC/SP, 1990, p. 53)
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Quadro 7 - Interveniência
Financiamento mediante interveniência da empresa vendedora, como sacadora
Finalidade
de letras de câmbio.
Contrato formal entre a empresa vendedora e a financiadora para saque e aceite
de letras de câmbio. Contrato de financiamento ao cliente, consumidor ou
Condições gerais
usuário final do qual conste instrumento formal de adesão ao convênio
mencionado.
0 produto da negociação das letras no mercado é destinado especificamente ao
Enquadramento
financiamento de clientes da vendedora, para aquisição A vista de bens ou
serviços.
Alienação fiduciária do bem transacionado ou pela obrigação da vendedora nos
Gar an ias
títulos representativos da uti li zação do crédito ao comprador.
0 financiamento pode ser efetuado até o valor total do bem adquirido, desde que
a firma devedora deposite, como caução vinculado ao contrato, ern espécie ou
Limites
em títulos relativos a vendas efetuadas, o valor necessário i manutenção da
margem de garantia minima de 20%.
Encargos
Encargos são variáveis dependendo das condições de mercado.
Fonte: Curso de Auditoria de Instituições Financeiras (CRC/SP, 1990, P. 54)
Estas são as principais atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras. A empresa
ABN AMRO Aymoré Financiamentos — Filial Florianópolis, por ser uma sociedade de crédito,
financiamento e investimento, pratica o Crédito Direto ao Consumidor — CDC
0 CDC praticado pela Filial Florianópolis é para o consumo direto de bens duráveis, no
caso bens automotivos, carros e motos, A prazos variáveis , taxas de juros pré-fixadas, alienação
fiduciária, podendo ser beneficiárias pessoas fisicas ou jurídicas.
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3

ESTUDO DE CASO

Neste capitulo sio apresentadas As características do banco ABN AMR() e a estrutura da
empresa ABN AMR() Aymoré Financiamentos — Filial Florianópolis, bem como é identificado, o
sistema de custo existente, são descritas as etapas dos processos de implementação de custos,
apurados os custos diretos e indiretos e finalmente proposto modelo de custeio por absorção.

3.1

A HISTÓRIA DO ABN AMRO Bank <http://www.bancoreal.com.br >

No Brasil, a história do ABN AMR() Bank começa hi 87 anos, com a chegada do Banco
Holandês da América do Sul As cidades do Rio de Janeiro e Santos. Em 1963, a instituição
adquiriu 50% das ações da Aymore Financiamentos e mudou de nome para ABN AMRO Bank.
Em 1971, o Banco de Lavouras de Minas Gerais muda de nome para BANCO REAL,
dois anos após se estabelecer em São Paulo, tendo sido comprado pelo ABN AMR° Bank em
1998. A integração das duas instituições foi concluída em 2000 e ern 2003 o grupo adquiriu
banco Sudameris.
Com experiência de 85 anos no pais, o ABN AMRO tem profundo conhecimento do
mercado brasileiro. Também esta presente em mais de 70 países, sendo um dos maiores bancos
do mundo.
3.2 CARACTERIZANDO A EMPRESA — FILIAL FLORIANÓPOLIS
O trabalho foi realizado no Banco ABN Amro Real S/A, localizado A Rua Germano
Wendhausen, nr. 203, 4° andar, Centro de Florianópolis, atuante na Area de financiamentos,
considerada empresa de grande porte. A filial Florianópolis do Banco ABN atua na Area de
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financiamentos, especificamente de automóveis e motos. 0 objetivo do banco ABN é satisfazer
o cliente e gerar valor para os acionistas, funcionários e para comunidade em que atua, por meio
de postura ética nos negócios da diferenciação pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos

e especialmente pelo atendimento.
De acordo com Kotler (1996, p. 84), "a missão e o objetivo da empresa devem ser
traduzidos em objetivos específicos para conduzir a organização para o que deve tentar realizar
com várias atividades no ambiente externo". Esses objetivos são repassados aos funcionários da
organização de maneira muito clara, já que a empresa apresenta-se de forma aberta. Os objetivos
são discriminados pelos funcionários em reuniões mensais, para que todos saibam exatamente o
que está ocorrendo.
A empresa em relação aos seus concorrentes não é mais a líder de mercado na região da
grande Florianópolis. Isso se deve ao fato, principalmente, das baixas taxas que as concorrentes
aplicam em seus financiamentos em relação As utilizadas pelo ABN. Ocorre em função da
estrutura que o banco possui atualmente para obter lucro e cobrir os gastos totais gerados pelas
suas diversas atividades. Seria complicado aplicar taxas de juros mais baixas que a concorrência.
Porém, para voltar b. posição de destaque como número 1 no serviço de financiamento, o
banco aposta primeiramente na sua imagem construída a mais de 80 anos o que fortalece sua
bandeira no mercado, e atrai clientes que confiam na qualidade de seus produtos e serviços.
Outra estratégia adotada no mercado de Florianópolis sera o atendimento. 0 banco
buscará atender as lojas A e B, termos utilizados para denominar as lojas que possuem veiculas
de preços mais elevados e consumidores das camadas mais altas, procurando sempre um
atendimento mais rápido e ágil para as lojas com essas características, em relação as
concorrentes, realizando inclusive plantões aos sábados e domingos tanto internamente na filial
como externamente na própria loja.
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Na visão de Oliveira (2001, p. 25) a estratégia na empresa esta relacionada:
Numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar adequadamente os
recursos tecnológicos, físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização
dos problemas empresariais e a maximização do uso das oportunidades identificadas no
ambiente da empresa.

Devido a importância das estratégias para a empresa, é realizado um planejamento
estratégico, que é reformulado a cada ano. A diretoria do banco e o comitê reúnem-se para
traçarem metas e objetivos que envolvem toda a organização e devem ser alcançados ao final de
cada ano. Depois de elaborado, o planejamento é apresentado para os gerentes das filiais, que
darão a aprovação final e comunicarão suas equipes.
0 planejamento leva em conta mudanças que podem ocorrer no mercado. Sendo assim, é
revisto Ines a mês, pois se houver necessidade, serão feitas medidas corretivas imediatamente.
3.2.1

A organização

A organização utiliza dois sistemas de informação nos setores de cadastro e de cobrança:
o Automação de Propostas (ADP), sistema utilizado pelo pessoal do setor de cadastro para

análise das fichas dos clientes, e o On line Cobrança Consumer (OCC), que comunica o setor de
cobrança quando existe atraso no pagamento de um empréstimo por parte do cliente, mostrando o
cadastro e o histórico do mesmo, agilizando assim o processo de cobrança.
No passado as lojas de veículos passavam as fichas cadastrais para o cadastro por meio
de fax. Os funcionários faziam as checagens junto ao SERASA, SPC e à reciprocidade bancária e
anotavam estas informações atrás da folha de fax.
Porém os sistemas de informações das empresas estão sofrendo alterações, ou seja, hoje
não é o sistema de apenas uma empresa e sim de uma rede de empresas interligadas, com troca
permanente de informações.
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Na cobrança, o processo era manual, o sistema emitia relatórios onde constavam o nome
do cliente, endereços e telefones, para que os funcionários entrassem em contato com o mesmo.
As anotações referentes a este contato eram anotadas nos próprios relatórios.
Hoje o sistema emite automaticamente um relatório eletrônico quando o cliente atrasa o
pagamento em oito dias, para que os cobradores possam entrar em contato com esses clientes,
tornando-se necessário apenas fazer a ligação e digitar no sistema as informações relativas ao
contato.
Com a informatização o Banco ABN melhorou a qualidade das informações,
uniformizou conceitos de negócios e fontes de dados de diferentes Areas, reduziu custos para
obtenção e armazenamento das informações e agilizou as decisões estratégicas. Além disso, a
informatização proporcionou maior segurança ao processo de aprovação de propostas,

tendo

disponível uma base de clientes inadimplentes para ser consultada. Finalmente, aumentou a
confiabilidade das informações dos processos de cobrança e cadastro.

3.2.2 0 produto
0 produto da empresa consiste no fornecimento de financiamento de carros e motos
a pessoas físicas ou jurídicas, que poderão fazer negócios com o ABN nas principais revendas e
concessionárias da cidade ou pela intemet. 0 Banco ABN filial Florianópolis não trabalha com o
financiamento direto ao consumidor.
Outra atividade de venda praticada pela Filial Florianópolis é a de seguro para veículos,
porém esta é uma atividade secundária. É uma receita que com o tempo a filial Florianópolis
poderá ter como uma fonte rentável assim como os empréstimos.
possível financiar um veiculo com o Banco ABN, por meio da Internet, pelo site da
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WebMotors — www.webmotors.com.br através do qual o cliente poderá interagir diretamente
com o banco sem sair de casa, colhendo informações sobre as formas de financiamento, veículos
disposição, loj as cadastradas e demais serviços.
Porém a maneira ainda mais utilizada para se financiar com o ABN, mais precisamente
com a filial Florianópolis, é por meio das diversas lojas cadastradas com o banco em toda grande
Florianópolis e mais na região sul, como em Laguna, Tubarão e Criciúma.
Ao escolher o seu veiculo em uma das lojas cadastradas o cliente preenche uma ficha que

é repassada ao funcionário ou a algum operador que a emite ao banco via fax ou on-line. O
cadastro do cliente é entregue a uma digitadora, no caso de fax, que transfere os dados para o
sistema chamado ADP (Automação de propostas) e o sistema verifica automaticamente junto ao
SERASA, SPC, a passagem do cliente por outras financeiras e considera o percentual do bem que

o mesmo est á querendo financiar.
Com a aprovação do cadastro, o banco paga o bem h vista à loja e o cliente por sua vez
assume um contrato de financiamento do bem adquirido com o banco. Esse contrato é variavel,
podendo o prazo ser de até 48 meses, sempre com parcelas e vencimentos fixos que não poderão
ser alterados, e com ou sem entrada, dependendo do caso.
Evidentemente que a resposta ao cadastro do cliente poderá ser negativado, por diversos
fatores, nome no SERASA, SPC, problemas com outros bancos, valor financiado acima das
condições que o banco acredita que o cliente (através da apresentação do contra-cheque) possa
assumir. A positivação do cadastro implica ao consumidor uma taxa de R$ 300,00 de TAC — taxa
de aprovação do cadastro, mais um valor aproximado a R$ 2,00 reais fixados nas parcelas do
financiamento pela emissão do came de pagamento, a chamada TEC — taxa de emissão de carnd.
Por sua vez o banco ABN possibilita diversas formas de financiamento, que não deixa de
ser o seu principal produto, procurando sempre alcançar a forma que mais se encaixe ao perfil de
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cada cliente, com períodos de carências, longos prazos de pagamentos, profissionais devidamente
treinados para dar um excelente atendimento, agilidade e conforto nos processos burocráticos e a
garantia de estar fazendo um negócio de qualidade com uma empresa de renome mundial.

3.2.3 A estrutura
A filial Florianópolis do Banco ABN Ayrnoré Financiamentos é composta por 22

funcionários efetivos, 4 estagiários e mais dois tercerizados, além de dois postos de atendimento
localizados nas cidades de Tubarão e Criciúma, conhecidos por PAY — Posto Aymore, conforme

é demonstrado no organograma abaixo:
Organograma 1 — Estrutura hierárquica da Filial Florianópolis do Banco ABN AMRO
Gerente Geral

Chefe Cobrança

Balcão

Cobradores

Chefe Cadastro

CDC

Gerente de Vendas

Mesa ou

Operadores

Análise de
Cadastro

Administrativo
Pay Tubarão

Pay Criciúma

Fonte: Banco ABN AMR() Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (Fev./2005)
0 organograma apresenta todos os setores existentes na Filial Florianópolis, de forma
hierárquica, 0 Gerente Geral é o responsável por toda a Filial, seus gastos, suas receitas. 0 Chefe
de Cobrança é o responsável pelas atividades exercidas pelo funcionário do Balcão, da Cobrança
em geral e do setor administrativo.
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0 Balcão funciona como um caixa de uma agencia bancária, ou seja, auto-atendimento da
Filial Florianópolis. E' através do funcionário que trabalha nele que os clientes conseguem ter
contato direto com a Financeira. Todas as atividades que o banco executa podem ser esclarecidas
ou resolvidas diretamente com o funcionário do setor de Balcão.
Os funcionários da Cobrança fern como atividade básica ligar para os clientes com atraso,
comunicando-os do existente, podendo negociar a divida. 0 setor é responsável também pelo
atendimento aos clientes e lojistas que ligam para a Filial querendo obter informações sobre
financiamento como, por exemplo, valores de quitação.
No setor administrativo há um funcionário responsável pelo orçamento da Filial
Florianópolis. Todos os gastos que a Filial tem são por ele controlados, desde compra de papel
para impressora a reembolso dos funcionários nos gastos com gasolina ou outra atividade
relacionada com o banco.
0 Chefe de Cadastro é o responsável pelo CDC e a Mesa. No CDC são feitos os controles

e as mudanças do contrato de financiamento, como, por exemplo, as substituições de garantia, as
cessões de direitos, a emissão dos camas e dos próprios contratos, além do controle das contas
das lojas cadastradas.
A Mesa ou setor de Análise de Cadastro é composta por dois funcionários que têm uma
única função, a de analisar as fichas dos clientes. Para este setor é encaminhada a ficha dos
clientes que foram a uma determinada loja cadastrada com o banco e desejam realizar um
financiamento para compra de um bem. Esta ficha é então analisada, se já houve passagem do
cliente pelo SPC, SERASA, se veridicos os dados residenciais; é feita a conferencia dos avalistas,
renda, entre outros, podendo, é claro, ser aprovada ou reprovada pelos funcionários da Mesa.
Gerente de Vendas é o funcionário que lidera os operadores, o controle das vendas, das
metas, ou até mesmo de uma possível fraude. Os operadores, por sua vez, são os responsáveis
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pela receita da Filial; exercem a função de captar clientes por meio das lojas conveniadas com o
banco. Seu serviço 6 praticamente externo. A eles é atribuída urna determinada área, com uma
certa quantidade de loj as cadastradas na financeira, e têm com função básica promover o banco
junto aos lojistas e seus clientes, para que os mesmos optem pelo Banco ABN no momento em
que forem comprar um bem, que desejam financiar.
Por fim, os postos Aymoré de Tubarão e Criciúma são compostos por operadores que
atuam nessa regido e mais um posto de auto-atendimento em cada cidade. As fichas dos clientes
dessa região sul também são analisadas pelos funcionários do setor de Análise de Cadastro, da
mesma forma que ocorre na grande Florianópolis.
Porém para poder exercer suas atividades internas e mesmo as externas a Filial
Florianópolis possui uma estrutura, composta por computadores com sistemas integrados entre
todas as empresas do Grupo ABN, acesso à Internet, mesas e cadeiras padronizadas. Tudo para
que os funcionários possam desenvolver suas tarefas com eficiência num ambiente de trabalho
agradável.
Os quadros 8 e 9 a seguir demonstram todas as máquinas, equipamentos, programas,
móveis e utensílios, utilizados para a prestação dos serviços internos da filial Florianópolis do
Aymoré Financiamentos.
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Quadro 8 — especificação das máquinas e equipamentos
Discriminação do bem
Quantidade
Microcomputador
24
Ar Condicionado central
2
Software de apoio OCC
24
Software de apoio ADP
24
Telefone
15
Fone de ouvido
25
Modem central
1
Impressora
3
Televisão
1
DVD
1
Video Cassete
1
Celular
13
TV para monitoramento de segurança
1
Camera para monitoramento de segurança
5
Equipamento para ordenar chegada no auto
1
atendimento
Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)

Quadro 9 — Especificação dos moveis e utensílios
Discriminação
Mesa

Quantidade
7

Cadeira
30
Balcão
1
Armário
4
Porquinho
15
Calculadora
15
Material de escritório
100
Geladeira
1
Microondas
1
Filtro de *a
2
Sofá
Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)
Nos Quadros 8 e 9 foram relacionados respectivamente a quantidade de máquinas e
equipamentos, de móveis e utensílios, que preenchem o ambiente de trabalho na Filial
Florianópolis do Banco ABN AMRO.

56

0 CONTROLE DOS GASTOS NA FILIAL FLORIANÓPOLIS

3.3

Os gastos são verificados por um departamento de orçamentos na matriz em São Paulo.
A partir dai a filial recebe uma dotação orçamentária, um limite para gastar com luz, água,
telefone, material de escritório, etc. Na filial, alguns funcionários ficam responsáveis por este

controle, para que os gastos não excedam o permitido pelo departamento de orçamentas.
entregue As filiais uma planilha com a seguinte estrutura.

Quadro 10 — Planilha de controle orçamentário da Filial Florianópolis
LINE
EXPENSE

COSIF

META
(R$)

REALIZADO
(RS)

DESVIO
(R$)

DESVIO
(°/0)

Gerais

Despesas
com frete

500,00

600,00

100

17

Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)

0 Quadro 10 representa parte da planilha geral entregue à Filial Florianópolis pela
matriz de São Paulo do Banco ABN. Foi selecionado apenas um dos diversos itens de despesas
incorridas e projetadas para a financeira durante o mês de fevereiro de 2005, a fim de ilustrar o

controle realizado na empresa.
Para facilitar esse controle, é realizada, uma auditoria interna. O funcionamento da
auditoria interna ocorre anualmente e são verificados nesta ocasião pequenos detalhes. A
auditoria analisa pontos, como o risco que pode ser classificado em alto, médio ou baixo, e ao
final da inspeção são apresentados os resultados para o gerente e responsáveis por cada setor.
estabelecido então um prazo para que a filial resolva os problemas levantados e se ajuste, caso

necessário, aos padrões estabelecidos.
Esta é a forma utilizada pela gestão de reconhecer e controlar os gastos incorridos na
Filial.

Não há um sistema de custos que administre estes gastos e facilite o seu controle. Isto
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feito mediante uma planilha que foi exemplificada no Quadro 3 e por auditores que também as
utilizam para verificar se houveram gastos excedentes àqueles projetados.
Busca-se, então, com a implementação do custeio por Absorção, verificar e acompanhar
os gastos da Filial, permitindo uma visualização mais clara das despesas operacionais e dos
custos de produção, possibilitando uma melhora na análise dos gastos ligados A operacionalidade
da entidade.
fundamental e desejável que a empresa possua um sistema flexível o suficiente, que
propicie todas as informações necessárias A sua gestão, que identifique a verdadeira utilidade dos
gastos com as atividades, o que auxiliaria até mesmo os auditores na hora de encontrar motivos
para os excessos de gasto que por ventura venham a ocorrer.
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3.4

LEVANTAMENTO DOS GASTOS DA FILIAL FPOLIS EM FEV. 2005

0 Quadro 11 apresenta todos gastos incorridos na filial Florianópolis em fev. 2005.
Quadro 11 - Especificação dos gastos em fevereiro de 2005
Discriminação
Material escritório personalizado
Material escritório contrato
Material escritório pontuais
Material pra escritório GIMBA
Serviços gráficos
Refeições com funcionários
Despesas gerais de escritório
Refeições e lanches em contingência
Celulares da filial
Celulares dos operadores
Ligações telefônicas nacional/internacional
Rádio Pager
Fretes e carretos
Condução
Motoboy
Multa, juros e impostos
_.ek.gua conta mensal
Força e Luz
Material de limpeza
Copa e cozinha
Horas extras dos funcionários internos
Horas extras dos operadores
Telefonia - tarifação — CCC
_Postais
Combustíveis (apenas operadores)
Viagens

Salários funcionários
Salários dos operadores
Aluguel
Condomínio
Depreciação de máquinas e equipamentos
Depreciação de moveis e utensílios
Depreciação dos microcomputadores
Depreciação dos carros (operadores)

TOTAL DOS GASTOS

Valor em RS
5.000,00
2.000,00
2.500,00
100,00
3.000,00
650,00
5.000,00
700,00
307,68
3692,32
30.000,00
350,00
750,00
0,00
0,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
800,00
1000,00
7000,00
2.000,00
700,00
2.300,00
10.500,00
3.000,00
19.200,00
20.800,00
10.000,00
3.000,00
333,33
291,55
500,00
2933,33
162.408,21

Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)
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No Quadro 11 estão especificados os gastos incorridos durante o Ines de fevereiro/2005
na filial de Florianópolis do Banco ABN-Aymoré Financiamentos. A forma como foram obtidos
os valores das depreciações dos móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, dos veículos e
dos microcomputadores, é apresentada no Quadro 12.
A depreciação corresponde à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens fisicos
sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Seu uso
não é obrigatório para o fisco, já que reduz o resultado final da empresa.
A contabilidade utiliza-se de diversos métodos de depreciação. Entre eles destacam-se o
Método das Quotas Constantes, Método da Soma dos Dígitos dos Anos, Método das Unidades
Produzidas e o Método de Horas Trabalhadas.
O Método das Quotas Constantes que impropriamente é chamado de linear, devido

a sua

simplicidade, é o utilizado pela grande maioria das empresas e o adotado também neste trabalho.
A depreciação por esse método é calculada dividindo-se o valor a ser depreciado pelo tempo de
vida útil do bem, como é apresentado no Quadro 12.
Quadro 12 — Especificação das depreciações do mês de fevereiro de 2005

Custo de
Discriminação

aquisição

(RS)

Valor da
Taxas
Valor a ser depreciação
Vida
anuais de
depreciado
fail
no mês de
depreciação
no ano
(anos)
(0/0
fevereiro

Depreciação de

máquinas e
equipamentos
Depreciação dos
móveis e
utensílios
Depreciação dos

40.000,00

10

10

4.000,00

333,33

35.000,00

10

10

3.500,00

291,55

micro

30.000,00

5

20

6.000,00

500,00

176.000,00

5

20

35.200,00

2.933,33

computadores
Depreciação dos
veículos *
(carros

operadores)
Fontes: Banco ABN - Aymoré Filial Florianópolis e Secretaria da Receita Federal
* A depreciação dos veículos corresponde a 11 carros da mesma marca, modelo e ano.
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As taxas utilizadas para o calculo da depreciação estão de acordo com o que é fixado
corno máximas pela legislação fiscal. Porém na escolha de um método de depreciação não se
deve simplesmente aceitar e adotar as taxas impostas pela legislação fiscal. Deve-se fazer uma
análise criteriosa dos bens da empresa que formam o seu imobilizado.

Os valores dos custos de aquisição foram obtidos através de um inventário que registra o
valor dos bens no momento de sua compra ou aquisição por parte do Banco ABN

e

correspondem a um valor aproximado do real.
3.5 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA FILIAL FPOLIS
Por se tratar de uma instituição financeira cujo produto é o cliente e a venda de
financiamentos a receita, sua qualidade nos serviços prestados e a alocação de custos e despesas é
de dificil avaliação.
A pesquisa identificou como despesas aqueles gastos operacionais relacionados com o
funcionamento normal da instituição e que foram consumidos direta ou indiretamente para
obtenção de receitas na Filial.
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Quadro 13 — especificação das despesas incorridas na filial durante o mês de fevereiro 2005

Discriminação
Material de escritório personalizado
Material de escritório contrato
Material de escritório pontuais
Material de escritório GIMBA
Refeições com funcionários
Despesas gerais de escritório

Celular interno
Ligações telefônicas nacional/internacional
Radio Pager

Condução
Motoboy
Multa, juros e impostos

Agua
Força luz
Material de limpeza
Copa e cozinha
Horas extras
Telefonia tarifa — CCC
Viagens
Salários
Aluguel

Condomínio
Depreciação de máquinas e equipamentos
Depreciação de móveis e utensílios
Depreciação dos microcomputadores
TOTAL GERAL DAS DESPESAS

Valores RS
5.000,00
2.000,00
2.500,00
100,00
650,00
5.000,00
133,24
25.500,00
350,00
0,00
0,00
20.000,00
2.000,00
1.500,00
800,00
1.000,00
6.700,00
700,00
3.000,00
16.000,00
7.500,00
2.250,00
283,34
247,82
420,00
103.634,40

Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)

0 Quadro 13 apresenta as despesas incorridas pela filial Florianópolis durante o mês de
fevereiro de 2005. Dos valores referentes a essas despesas já foi retirada a parte que cabia aos
custos indiretos dos serviços através de rateio.
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3.6 IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS E SUA SEPARAÇÃO EM DIRETOS E INDIRETOS
Os custos levantados durante o mês de fevereiro de 2005 na Filial Florianópolis do
Aymoré Financiamentos podem ser divididos em diretos e indiretos. Como custos diretos para a
venda de financiamentos foram identificados os seguintes itens, conforme quadro 14.

Quadro 14 — especificaç ão dos custos diretos para venda de financiamentos na Filial F olis
Discriminação custos diretos
Valor RS
Serviços gráficos
3.000,00
Refeições e lanches em contingência
700,00
Celular operadores
3692,32
Fretes e carretos
750,00
Postais
2.300,00
Horas extras dos operadores
2.000,00
Combustíveis
10.500,00
Salários dos operadores
20.800,00
Depreciação de carros dos operadores
2.933,33
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS
46.675,65
Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)
Esses custos estão diretamente ligados à atividade de venda dos financiamentos praticados
na Filial Florianópolis. Não é necessária a utilização de qualquer critério de rateio para sua
alocação.
Os custos que não ofereceram urna condição de medida objetiva e que no momento de sua
alocação necessitaram de uma estimativa ou de um método de rateio foram classificados como
custos indiretos. E são assim discriminados no Quadro 15.
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Quadro 15 — Especificação dos custos indiretos na venda de financiamentos Filial Fpolis
_

Discriminação dos custos indiretos

Valor R$

Celular cadastro
Telefone fixo
Força luz
Horas Extras dos funcionários do cadastro
Salários dos funcionários internos
Depreciação de máquinas e equipamentos
Depreciação de moveis e utensílios
Depreciação dos micro computadores
Aluguel
Condomínio

174,44
4.500,00
500,00
300,00
3.200,00
49,99
43,73
80,00
2.500,00
750,00

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS

12.098,16

Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev.12005)
Para esses custos poderem ser alocados ao produto foi necessária utilização de alguns
métodos de rateio. Os critérios de rateio para alocação dos custos indiretos na Filial Florianópolis
foram adotados obedecendo aos seguintes critérios:
• Os gastos com os dois celulares internos da filial utilizados pelos setores de cadastro e cobrança
totalizaram R$ 307,68 reais. Porém o celular do setor de cadastro que 6 o utilizado pelo pessoal
que trabalha na análise dos cadastros para entrar em contato com os operadores ou ate mesmo
com os lojistas obteve um gasto de 205,22 reais. Segundo constam dados internos de controle das
ligações feitas pelo celular do setor de cadastro 85% das ligações foram realizadas para os
operadores e o restante para ligações diversas, totalizando um valor de R$ 174,44 de custos para
atividade.
• 0 gasto total aproximado com telefone fixo é de R$ 30.000,00. Destes; foram atribuidos ao uso
dos operadores e de dois funcionários internos que trabalham na análise das fichas dos clientes,
RS 4.500,00. Esse valor foi facilmente obtido pois os telefones são divididos por ramais e cada
ramal tern urna conta telefônica especifica. Bastou-se então somar os valores das contas
tell:it/Mk:as dos ramais utilizados para a produção.
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• 0 consumo de energia aproximado foi de R$ 2.000,00 no total. Foi alocado um consumo de
25% para a produção, rateando-se o metro quadrado ocupado pelos operadores e pelos
funcionários do cadastro, que trabalham na análise das fichas dos clientes.
• 0 total de R$ 7.000,00 de horas extras diz respeito aos funcionários internos da filial e,
segundo consta da folha de pagamento do banco, R$ 300,00 é o que representa o saldo total dos

funcionários da Mesa ou Análise de Cadastro.
• 0 salário total dos funcionários internos foi de R$ 19.200,00. De acordo com o controle da
folha de pagamentos do banco também foi possível identificar o valor pago aos funcionários da
Mesa ou Análise de Cadastro, ou seja, R$ 3.200,00.
• em relação à depreciação dos móveis e utensílios e das máquinas e equipamentos, são rateados
15% dos seus valores fixos mensais para a produção, levando-se em consideração o que é
utilizado pelo pessoal da produção em relação ao restante das máquinas e equipamentos
utilizados pelos demais funcionários. São 4 computadores do mesmo modelo, configuração e
valor, que são utilizados pelo pessoal que faz parte da produção de financiamento, corn um valor
aproximado de R$ 1.200,00, vida útil de 5 anos e taxa de 20% anual. Multiplicando-se 1.200 * 4
micro = 4.800,00 * 20% = 960 / 12 meses = 80 reais mensais e fixos de depreciação.
• Do valor total de aluguel e condomínio, foram alocados para custos de produção 25%. Esse
valor foi determinado pelos metros quadrados ocupados pelos operadores

e pelos dois

funcionários que trabalham na Mesa ou Análise de Cadastro.
Os custos indiretos devem ser rateados segundo os critérios julgados mais adequados. Um
critério de rateio bom em uma empresa pode não ser em outra, devido a características próprias

no processo de produção. Outra preocupação é a de se manter uma uniformidade, consistência
após a escolha de um determinado critério de rateio.
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0 Quadro 16 apresenta o valor total dos custos incorridos e alocados para produção, ou

seja, para obtenção da venda de financiamento por parte da Filial Florianópolis durante o mês de
fevereiro de 2005.

Quadro 16 Levantamento dos custos totais do período durante o mês de fevereiro de 2005
—

Discriminação

Custos Diretos
Serviços gráficos (propaganda)
Refeições e lanches em contingência
Celular (operadores)
Fretes e carretos
Horas extras dos operadores
Postais
Combustíveis
Salários operadores
Depreciação dos carros
Total:
Custos Indiretos
Celular cadastro

Telefone fixo
Força luz
Horas Extras dos funcionários do cadastro
Salários dos funcionários internos
Depreciação de máquinas e equipamentos
Depreciação de móveis e utensílios
Depreciação dos micro computadores
Aluguel
Condomínio
Total:
TOTAL GERAL DOS CUSTOS

Valor R$

3.000,00
700,00
3692,32
750,00
2.000,00
2.300,00
10.500,00
20.800,00
2.933,33
46.675,65

174,44
4.500,00
500,00
300,00
3.200,00
49,99
43,73
80,00
2.500,00
750,00
12.098,16
58.773,81

Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)
O Quadro 16 especifica todos os custos diretos e indiretos inconidos durante o mês de

fevereiro de 2005 na Filial Florianópolis, obtendo-se assim um valor de R$ 58.773,81, que
corresponde aos custos totais para se desenvolver a atividade durante esse período.
0 valor de R$ 58.773,81 de custos totais, de uma maneira mais simplista, pode ser

confrontado diretamente com a receita das vendas de financiamento, isso porque há uma
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disparidade muito grande se for rateado esse valor por contrato, por exemplo. Desta forma
reconhece-se os gastos incorridos para gerar a receita no seu montante total. Como os custos a
serem aplicados nas lojas que vendem contratos de valores são variáveis. Torna-se complicado

calcular o quanto é gasto para realizar cada contrato, já que o investimento é feito na loja, para
que se alcance o máximo de vendas possíveis, e não no contrato em si.
No entanto, uma alternativa de medição de custos por um denominador seria calcular o
custo por loja em relação a todos os contratos por ela realizados, ou por operador, medindo desta

forma todos os gastos necessários para promover a venda de um determinado número de

contratos na area atendida.
Porém, para se fazer essa comparação de gastos por loja ou operador com relação à sua
area de atendimento, seria necessário que a instituição fornecesse informações de seu controle
interno e de estratégias mercadológicas, que não foram divulgadas para realizar a pesquisa.
Mesmo sem essas informações disponíveis, fica aberta a possibilidade de se utilizar esses

custos levantados de diversas maneiras, a fim de se conseguir uma análise mais sucinta a respeito
dos custos incorridos para se obter as vendas, conferindo desta forma se existe vantagem em se
investir certo valor monetário em uma loja ou area do operador ern relação ao número de
contratos realizados.

3.7

A PROJEÇÃO DAS METAS DE VENDA NA FILIAL FLORIANÓPOLIS
A receita em termos monetários é de dificil medição na Filial Florianópolis e em qualquer

outra empresa do mesmo ramo de atividade. Ao se projetar, por exemplo, uma meta de venda a
um operador os gestores da financeira analisam a area ou regido que este funcionário atende e
estipulam um número "X" de financiamentos que deverá ser alcançado, desconsiderando, em
termos de meta, o valor monetário que irá representar.

67

necessário que sobre o número de contratos que um operador tenha que realizar na
região que atende seja feita uma pesquisa e análise, de tal modo que a quantidade de contratos
estipulados na meta no minima alcance um valor monetário próximo ao desejado pela
administração.
0 problema em se fazer uma projeção em valores está na variedade de bens que é
comercializada nesse ramo de atividade. Um operador é responsável pelos financiamentos em
urna determinada área ou região da cidade, porem as lojas que compijem esta area podem ser do
tipo A, B, C ou até mesmo D. A classificação atribuida a um tipo de loja de veículos vai depender
de sua estrutura, da qualidade e dos modelos dos bens oferecidos e, conseqüentemente, do poder
aquisitivo dos clientes.
Portanto, ao atender uma loja classificada como do tipo A, é bem mais provável que o
operador consiga realizar um contrato de financiamento com valor mais alto do que aquele
oferecido por uma outra loja do tipo C. Por outro lado, a financeira, em termos de quantidade de
contratos, consegue realizar mais financiamentos em lojas do tipo B, por exemplo, onde o preço
dos veículos não é tão alto, visto que o forte não seria a venda de veiculas novos, mas sim de
seminovos.
Nesse tipo de loja é como se saíssem cinco financiamento contra um de uma revenda do
tipo A, o que compensaria em quantidade o valor monetário atingido nos financiamentos feitos
nas lojas A em relação as lojas B, criando assim um equilíbrio entre estes dois "tipos de
mercado".
As lojas do tipo CeD a filial atende, mas não serão mais prioridade nos planos traçados
pela financeira. Isso deve-se ao fato da Filial Florianópolis estar buscando qualidade nos
contratos que ela financia, clientes do médio ao alto escalão da camada social, clientes que
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financiam alto e não caem na cobrança do banco, clientes que possam passar à financeira
segurança no pagamento de sua divida ao assumir um empréstimo.
Assim, a Filial poderá reduzir relativamente o número de clientes inadimplentes,
diminuindo também o risco de um cliente querer entrar com qualquer revisão contratual, o que
acarreta à Filial elevados gastos jurídicos, além de uma enorme redução no número de golpes de
financiamentos que porventura ocorram nesta área e que acabam sendo contabilizados
diretamente como prejuízo.
Com a melhora na carteira de clientes a Filial Florianópolis terá muito mais garantias ao
projetar suas metas, além de maior facilidade também na venda de seguros de veículos, já que
este é um dos mais caros praticados na praça. Mas acima de tudo o que se pretende, além do
aumento da receita, é a segurança que existirá tanto para o banco, que terá bons clientes, como
para o próprio cliente que está realizando um negócio de qualidade e acabará procurando a
financeira outras vezes para futuros contratos.
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3.7.1

Metas estipuladas na Filial Florianópolis no Ines de fevereiro de 2005
As receitas pretendidas para a Filial Florianópolis no mês de fevereiro de 2005 foram

assim projetadas, conforme o Quadro 17.
Quadro 17 — Projeção de vendas da Filial Florianópolis para o mês de Fevereiro de 2005

OPERADOR
1

2

3

4

5

6

TOTAL

META

TOTAL

CONTRATO

R$

DIAS
1
60
2
130
3
100
4
120
5
100
6
80
7
120
8
80
9
120
10
120
11
0
TOTAL
610
Fonte: Banco ABN Avmoré Financiamentos Filial FlorianOnolis (fev./2005)

META
SEGURO
1
2
2
1
10
1
2
3
2
3
0

-

Um total de 610 contratos é a meta entre todos os operadores. 0 Quadro 17 apresenta
também a meta individual por operador tanto para financiamento quanto para o seguro. Como já
foi mencionado na pesquisa, o número de contratos individuais por operador varia de acordo com
a Area que ele atende, a quantidade de lojas e a sua classificação: A, B, C ou D.
0 operador 11 tem meta zero "0" porque é o gerente de vendas e seu resultado está
relacionado ao total das vendas, sendo responsável pela administração de todos os operadores,
não sendo atribuída a ele uma Area ou um número de contratos específicos a realizar.
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3.7.2 Simulação da receita com os custos e despesas apuradas
Fazendo um comparativo entre as metas de venda da filial e os gastos incorridos durante o
mês, podemos elaborar uma simulação das projeções mínimas de receita para que a financeira
não tenha prejuízo no final do tries.
A quantidade total dos gastos durante o mês de fevereiro foi de R$ 162.408,21. Supondose que apenas um dos operadores atinja sua meta, com uma média de pagamentos de contrato em
torno de R$ 10.000,00, já seria possível superar os gastos e ainda gerar um lucro relativamente

alto em relação ao que foi investido, conforme demonstrado na DRE 1 e Quadro 18.
Quadro 18 — Simulador da produção do operador 1 durante o mês de fev. de 2005
TOTAL DA
OPERADOR/DIA 1 2
3
27 28 29 TOTAL META
RECEITA 14.5
600.000,00
1
60
60
5 7
8
6
7
8
Fonte: Banco ABN Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)

Demonstração do Resultado do Exercício 01/02/05 a 29/02/05 — DRE 1

01 Receita
600.000,00
02 Custos Diretos
46.675,65
03 Custos Indiretos
12.098,16
04 Custo dos produtos vendidos (2+3)
58.773,81
05 Lucro Bruto (1-4)
541.226,19
06 Despesas financeiras
20.000,00
07 Despesas com salários
22.700,00
08 Despesas aluguel
9.750,00
09 Despesas administração
41.583,24
10 Despesas diversas
8.650,00
11 Despesas cl depreciação
951,16
12 Total das despesas operacionais(6+7+8+9+10+11) 103.634,40
13 Lucro liquido do exercício (5-12)
437.591,79
Para se obter esse lucro, relativamente alto em relação aos custos e despesas incorridas no
período com a produção de apenas 1 dos 11 operadores, que compõem a equipe de vendas do
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ABN, foi considerado que esse operador conseguiu atingir sua meta com a venda de 60 contratos

e cada urn com um valor médio de R$ 10.000,00.
Outro fator que não consta desta Demonstração de Resultado do Exercício, e que é de

importância comentar, é que para esses financiamentos, no momento em que foram realizados,
houve pagamentos, desembolsos do cofre da Filial, num valor aproximado de 60% da receita,
para se efetuar o pagamento A. vista dos bens à loja.
No momento em que se concretiza um novo contrato, o financiamento é pago h vista aos
lojistas e a receita é recebida a prazo pelo banco, gerando assim um desembolso enorme para a
filial a cada contrato pronto.
Organograma 2 — Ciclo de venda
Loja entrega o bem
na hora ao cliente

Banco
paga à loja
vista

Cliente
paga o banco
a prazo

Fonte: Banco ABN AMR() Aymoré Financiamentos Filial Florianópolis (fev./2005)
Suponha-se que o cliente queira comprar um veiculo no valor de R$ 15.000,00, mas
pretenda parcelar esse valor sem dar entrada. Para que isso ocorra a loja aciona o banco que, ao
aprovar o cadastro, paga os R$ 15.000,00 à vista para a loja e o cliente passará a acertar o
pagamento da divida diretamente com o banco, que cobrará juros sobre esse valor.
0 cliente por sua vez poderá parcelar essa divida em até 48 vezes, que sera paga em
parcelas e vencimentos fixos e com uma taxa de juros de, por exemplo, 40% sobre os

72

R$ 15.000,00, que era o valor do bem. No final do contrato o cliente tell a pagar R$ 21.000,00.
Por sua vez o banco terá um lucro de R$ 6.000,00 reais nesse contrato recebido a longo

prazo. A DRE 1, levando em consideração que o banco aplicou cm todos os 60 contratos uma
taxa de 40% de ganhos, apresentaria então o seguinte resultado:
Demonstração do Resultado do Exercício 01/02/05 a 29/02/05 — DRE 2
01 Receita com vendas a prazo
600.000,00
02 Custos pelo desembolso no pagamento à vista dos
contratos financiados
360.000,00
03 Custos Diretos
46.675,65
04 Custos Indiretos
12.098,16
05 Custo dos produtos vendidos (2+3+4)
418.773,81
06 Lucro Bruto (1-5)
181.226,19
07 Despesas financeiras
20.000,00
08 Despesas com salários
22.700,00
09 Despesas aluguel
9.750,00
10 Despesas administração
41.583,24
11 Despesas diversas
8.650,00
12 Despesas c/ depreciação
951,16
13 Total das despesas operacionais(7+8+9+10+11+12)..103.634,40
14 Lucro liquido do exercício (5-13)
77.591,79

Agora a demonstração do resultado do exercício está mais de acordo com a realidade.
Esse desembolso que ocorre no momento do fechamento de um contrato so é possível alocar após
a venda do bem. Os R$ 360.000,00 correspondem a um valor estimado com relação ao
desembolso que o banco teve que fazer para concretizar todos os contratos realizados pelo
operador I que gerou a receita de R$ 600.000,00.
Para a instituição poder elevar seus lucros é necessária a cobrança de um taxa razoável de
juros, já que o recebimento não é à vista. Porém, por outro lado, no momento em que a financeira
está pagando os novos contratos está também recebendo os antigos, o que cria uma balança que

equilibra esta situação.
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Este trabalho limitou-se a apropriar os gastos que antecedem a venda, classificando o que

é custo e o que é despesa. 0 desembolso é um sacrifício pós-venda. Ele surge após a
concretização do contrato, tornando-se um sacrificio financeiro para a conclusão da atividade de
financiamento.
Ao projetar um valor ou uma taxa em um financiamento, o gestor deve levar em
consideração não só os custos (diretos/indiretos) e as despesas, mas também vários fatores que se
refletem no orçamento da empresa, como um desembolso, o número de inadimplentes, o

recebimento a longo prazo, entre outros.
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A pesquisa possibilitou o conhecimento sobre o funcionamento e a estrutura utilizada pela
Filial Florianópolis do Banco ABN na prática de sua atividade, cuja fonte de receita é a venda de
financiamentos de veículos, principalmente em lojas do tipo A ou B, onde os riscos das
transações são relativamente baixos, os preços dos bens, mais altos e a carteira de clientes, de
maior qualidade.
Com a utilização do Custeio por Absorção foi possível reconhecer e alocar os custos e as
despesas incorridas na instituição na prática de sua atividade, identificando-se os custos diretos e
aplicando-se métodos de rateio para os indiretos, possibilitando também o reconhecimento das
praticas administrativas de controle de gastos adotadas na Filial Florianópolis.
Espera-se ter identificado parcialmente, por meio de valores aproximados da realidade, e
pelas informações fornecidas pela instituição, o montante gasto na prática das atividades e através
de sua confrontação com a receita, simular um resultado positivo para a filial estudada.
0 sistema por absorção pode facilitar o controle dos gastos incorridos na filial, tornandoos mais evidentes, podendo até mesmo auxiliar os profissionais de auditoria interna do banco que
poderão verificar os excessos de gastos com determinados itens.

Corn o levantamento e separação dos custos e das despesas, feitos corn a utilização do
custeio por absorção, é possível que o gestor estime não só o custo total com as vendas, mas que
possa também simular situações em que ele venha a utilizar um denominador para comparar, por
exemplo, os custos entre uma loja e outra, com relação A. quantidade de contratos que cada uma
realiza com o banco.
Desta maneira o gestor poderá ter uma análise mais concreta e segura com relação

a loja

em que ele poderá investir mais, pois existirão dados que comprovam se os gastos aplicados em
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uma determinada loja geram um custo—beneficio interessante para a financeira. Para isso basta
aplicar o custeio por absorção por loja em relação ao total de contratos que a mesma repassa para
a Filial Florianópolis.
Conclui-se, então, que em qualquer ramo de atuação, é fundamental que as empresas
possuam um sistema de custos que propicie informações relevantes para sua gestão, independente
do método de custeio a ser utilizado. 0 custeio por absorção, por possibilitar o reconhecimento
total dos custos, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, demonstrou durante o estudo

ser urna ferramenta de grande utilidade.
Espera-se ter atingido o objetivo geral do trabalho de propor o sistema de custeio por

absorção na Filial Florianópolis e, conseqüentemente, os objetivos específicos, ao se conceituar e
analisar a estrutura administrativa da empresa, identificando a existência ou não de um sistema de
custos e finalmente descrevendo as etapas do processo de implementação do custeio por

absorção.
Por se tratar de um estudo de caso, é importante ressaltar que as conclusões aqui
apresentadas são aplicáveis exclusivamente A empresa objeto de estudo. Recomenda-se a

aplicação desta pesquisa a outras empresas do mesmo ramo de atividade, a fim de se obter o
aperfeiçoamento da metodologia da pesquisa selecionada, e expandir a discussão de sistemas
sobre custos aplicados As empresas do setor.
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