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RESUMO 

 
 

A lucratividade dos bancos é um dos fatores que movimenta a economia do país, uma vez que 
disponibilizam crédito ao mercado viabilizando a compra de bens e serviços, influenciando na 
dinâmica da oferta e procura. Vale ressaltar, que a contabilidade é uma ferramenta antiga, 
desenvolvida para auxiliar pessoas físicas e jurídicas, sendo essencial em suas vidas além do 
governo, que se utilizam dos serviços bancários, pois evidencia entre outros, as receitas e despesas, 
mapeando o fluxo financeiro. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi apresentar a variação da 
lucratividade do Banco do Brasil pós Plano Collor, analisando a evolução dos valores, comparando os 
resultados da instituição financeira frente ao período inflacionário. Dessa forma, através da pesquisa 
bibliográfica, analisando o ponto de vista dos autores citados, buscou-se conhecer um pouco mais 
sobre a Lucratividade do Banco do Brasil no período do Governo Collor, assim como seus reflexos 
em dias atuais, mostrando como a contabilidade é importante nesse sentido.   
 
 
 
Palavras-chaves: Banco, Contabilidade, Lucratividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ABSTRACT 

 

Bank profitability is one of the factors that drives the economy of the country, since credit offer to the 
market enabling the purchase of goods and services, influencing the dynamics of supply and demand. 
It is worth noting that accounting is an ancient tool developed to assist individuals and companies, 
being essential in their lives beyond the government that use of banking services, as evidenced 
among others, revenues and expenses, the financial flow mapping. In this context, the aim of this 
study was to present the variation of the profitability of the Bank of Brazil after Collor Plan, analyzing 
changing values, comparing the results of the financial institution against the inflationary period. Thus, 
through literature, analyzing the view of these authors, we sought to learn more about the profitability 
of the Bank of Brazil during the Collor government, as well as their reflections in the present day, 
showing how accounting is important in this sense. 
 
 
Keywords: Bank, Accounting, Profitability. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO 

ABSTRACT 

INTRODUÇÃO............................................................................................................ 9 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................. 11 

1ORIGEM DOS BANCOS......................................................................................... 11 

1.1 Origem do Banco do Brasil .............................................................................. 14 

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 17 

2 PLANO COLLOR ................................................................................................... 17 

2.1 A implantação do Plano Collor ........................................................................ 18 

2.2  O fracasso do Plano Collor .............................................................................. 20 

2.3      Análise do Plano Collor .................................................................................. 22 

CAPÍTULO III ............................................................................................................ 26 

3  ANÁLISE CONTÁBIL DOS RESULTADOS  FINANCEIROS E PERFORMANCE 

DO BANCO DO BRASIL PÓS PLANO COLLOR.................................................... 26 

3.1 Lucratividade ................................................................................................... 27 

3.2 Demonstrações contábeis ............................................................................... 30 

3.3 Resultados Contábeis do Banco do Brasil ...................................................... 32 

3.4     Análise das demonstrações contábeis............................................................ 33 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 36 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 37 

 



    

 



9 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Os bancos são instituições financeiras amplamente utilizadas no cenário 

atual. Responsáveis por receber e emprestar moeda ao mercado, tem grande 

influencia na movimentação econômica. Porém, a atividade bancária é antiga, surgiu 

em uma época em que a ausência de um padrão monetário frente ao 

desenvolvimento do comércio demandava padronização de moeda de troca nas 

transações mercantis, gerando muitos conflitos até que fosse implementada essa 

nova ferramenta financeira. 

Com o decorrer do tempo a sociedade foi se organizando, passando por 

profundas transformações sociais, econômicas e culturais, novas necessidades 

foram surgindo, sendo inevitável uma referencia de estabelecimento comercial onde 

se realizassem trocas financeiras, posteriormente denominado Banco. 

No Brasil, o interesse pela atividade bancária teve seu início logo no começo 

do século XIX em 1808, com a vinda da Família Real Portuguesa para o país, dando 

início ao Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

Desde então, o cenário econômico vem sofrendo diversas alterações e 

constantes mutações, novas instituições financeiras estiveram sujeitas aos diversos 

planos econômicos, moedas, índices financeiros, implementados através das 

políticas econômico-financeiras determinadas pelos governos, além de crises 

políticas e sociais mundiais que alteraram a ordem das relações econômicas em 

todo o mundo. 

Após grandes e profundas instabilidades políticas no cenário nacional: 

Governo de Jucelino, Governo Militar, a volta das eleições diretas, a economia no 

país foi permeada por altos e baixos até que, em 1990, em um período marcado 

pela hiperinflação, o então Presidente da República Fernando Collor de Mello criou 

um conjunto de reformas econômicas visando à redução e estabilização da inflação, 

que chegou a 1.764,86% no ano de 1989, noticiado por todos os jornais da época 

como a mais alta da história do país. Esse conjunto de medidas recebeu o nome de 

Plano Collor. 

Este trabalho justifica-se na performance do setor bancário frente as políticas 

econômicas implementadas, percorrendo um caminho que vivenciou momentos de 



10 

 

inflação descontrolada e hoje desfruta de um cenário de maior estabilidade 

financeira, resultando entre outros em um lucro bancário crescente. 

Nesse contexto encontra-se o objetivo deste estudo, que é a apresentação 

dos reflexos deste plano econômico adotado pelo então presidente no Banco do 

Brasil, estudando sete anos após a adoção do Plano Collor, analisando os 

resultados da instituição financeira no período pós Plano Collor, avaliando se a 

lucratividade de um banco tende a aumentar ou diminuir em períodos inflacionados. 

Utilizou-se comparativos entre valores recebidos por aplicações financeiras 

(captação) e valores pagos em empréstimos ou financiamentos (encargos) 

calculando-se o spread de cada período. 

Como metodologia de trabalho, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica 

constituída de livros, artigos científicos e demonstrações financeiras do referido 

Banco do Brasil. A mesma dividiu-se em três capítulos, sendo o primeiro um breve 

estudo sobre a origem dos bancos, sua história, as trocas de moedas e a evolução 

do SFN (Sistema Financeiro Nacional). No segundo explicar-se o que foi o Plano 

Collor, sua origem e efeitos no SFN, o bloqueio da liquidez e a reforma monetária. 

Já o terceiro capítulo aborda os estudos da rentabilidade das aplicações, os 

períodos de aplicação, os encargos pagos e os spreads alcançados pelo Banco do 

Brasil. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. ORIGEM DOS BANCOS 

 

Com o desenvolvimento populacional, famílias passaram a se agrupar 

formando vilarejos, incorrendo em interações sociais e, naturalmente, transações 

comerciais. 

As trocas de mercadorias começaram a ser constantes visto que, as 

necessidades das famílias se completavam através dos excessos de determinados 

produtos ou serviços de algumas e a sobra de outras, dando origem assim à prática 

do escambo. 

Com o aumento das trocas também ocorreram as dificuldades para se igualar 

pesos e medidas, identificando-se assim, uma alternativa viável para padronização 

de uma moeda de troca: 

 

Geralmente, para estabelecer algum padrão monetário, os comerciantes 
costumavam utilizar algum tipo de mercadoria de grande procura. Na Grécia 
Antiga, o boi (que era chamado pekus) foi utilizado como referência nas 

trocas comerciais. Uma outra mercadoria comumente utilizada foi o sal, que 
foi usado como moeda entre os romanos e etíopes. (SOUSA, 2013, p.27). 

 
 

O metal foi uma das opções surgidas ao longo desse período buscando essa 

padronização de moeda para troca, para Rainer Sousa (2013 s/p): 

 

O metal passou a ser utilizado por algumas culturas na medida em que o 
mesmo começou a ganhar espaço na cultura material desses povos. O fácil 
acesso, o apelo estético e as facilidades de mensuração e transporte 
fizeram dele um novo tipo de moeda. (SOUSA, 2013, s/p). 
 

O Banco é a casa onde se realizam transações de valores. Sob o ponto de 

vista empresarial, bancos são empresas que tomam recursos através de um sistema 

de captação para proceder a uma posterior aplicação, estabelecendo, para isto, 

algumas normas de trabalho e utilizando-se de alguns instrumentos (ZAMBERLAN; 

SALEMO, 1987, p.177).                                                                                                                  

           No ano de 1808, o Brasil passou a ser a sede da Coroa Portuguesa. Em 12 de 

outubro, através de um alvará do príncipe regente D. João, foi criado o Banco do 
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Brasil, que foi o primeiro banco do país, que por sua vez, permitiu que o capital da 

instituição fosse constituído de 1.200 ações de um conto de réis cada uma. O 

lançamento público destinava-se à subscrição por grandes negociantes ou pessoas 

abastadas (SOUSA, 2013). 

Com o crescimento da circulação dessa nova moeda criou-se então, uma 

nova profissão na sociedade, o banqueiro, que no seu início servia apenas para 

guardar e avaliar as moedas e, “com o passar do tempo, os banqueiros passaram a 

aceitar depósitos monetários e, em troca, o banco emitia uma espécie de 

certificado.” (SOUSA, 2013, p.28). 

Os banqueiros começaram a perceber nem todo o valor depositado era 

retirado em determinado período de tempo, logo, tinha-se capital para viabilizar os 

primeiros empréstimos. E foi assim que surgiram alguns dos primeiros serviços 

ofertados pelos bancos como se matem até os dias de hoje. 

 

Foram os negócios das famílias de banqueiros que resultaram no 
surgimento da maioria dos bancos europeus a partir do século XV. Com a 
queda do feudalismo, os banqueiros passaram a receber muitas porções de 
terras oriundas de dívidas dos senhores feudais, aspecto que os 
transformaram em uma classe muito poderosa: a burguesia. (SOUSA, 2013, 
p. 28). 

 
Assim pode-se compreender melhor como se deu o surgimentos dos bancos, 

como eles foram se diversificando e ganhando importância na economia de uma 

maneira geral.           

Em 1838, surgiu a Fundação do Banco Comercial do Rio de Janeiro, em 10 

de dezembro, por François Ignace Ratton (SOUSA, 2013).                                               

 Já no ano de 1851, em 21 de agosto, no Rio de Janeiro, Irineu Evangelista de 

Souza, que viria a ser Barão e Visconde de Mauá, criou uma nova instituição 

denominada Banco do Brasil. Como antes, também nascida de um lançamento 

público, dessa vez com um capital de 10.000 contos de réis.                                                 

            Para tanto, esse valor era considerado elevado para a época e o mais 

vultoso entre os das sociedades existentes na América Latina. Nesse ressurgimento 

do Banco há uma forte carga simbólica de suas ligações permanentes com o 

mercado de capitais. As reuniões preparatórias e a assembleia de constituição se 

realizavam no salão da Bolsa do Rio de Janeiro (GITMAN, 2008).                                    

              Em fevereiro de 1893, as assembleias de acionistas aprovaram a união do 

Banco do Brasil com o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil criando o 
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Banco da República do Brasil, que ficou sendo a única entidade emissora de moeda 

na área da Capital Federal. Esse privilégio cessou quatro anos depois, quando a 

capacidade de emissão passou a ser exclusividade do Tesouro Nacional. A palavra 

República permaneceu no nome do Banco até 1906, quando ele retomou sua 

denominação histórica de Banco do Brasil.                                                                              

          O Decreto n° 1.455 de 30 de setembro de 1905 aprovou os estatutos do 

Banco do Brasil, que entre outras características, considerava liquidado o Banco da 

República do Brasil e incorporava e sub-rogava seus bens, direitos e ações ao novo 

banco. Em dezembro, após entendimentos com os acionistas privados e 

autorização do Congresso Nacional, o governo passou a deter 50% do capital da 

instituição financeira, que passou a ser denominada novamente de Banco do Brasil 

(GITMAN, 2008).                                                                                                                                     

            O governo também passou a deter o controle administrativo da instituição. 

Inicia-se assim a terceira e atual fase jurídica do Banco do Brasil. Apesar de possuir 

uma nova personalidade jurídica, as operações (clientes e ativos) e os principais 

conceitos e objetivos nacionais são os mesmos de 1853 (início da segunda fase 

operacional).                                                                                                                                      

            Em 1945, Gitman (2008) mostra a seriedade e a dedicação que imprime suas 

ações atingem, às vezes, dimensões singulares. Foi o caso da presença na 

Segunda Guerra Mundial, quando acompanhou os pracinhas da Força 

Expedicionária Brasileira. Com escritórios em Roma, Nápoles e Pistóia 

(posteriormente transferido para Gênova), sua missão era pagar à tropa e transferir 

numerário para o Brasil, além de atender à embaixada e aos consulados brasileiros. 

             Nesse ano, foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), 

com a finalidade de exercer o controle monetário e preparar a organização de um 

banco central. Essas funções, até então, eram exercidas pelo Banco do Brasil, que 

as mesclavam com suas atividades comerciais e de fomento agrícola e indústria 

(GITMAN, 2008).                                                         

A Superintendência tinha a responsabilidade de fixar os percentuais de 

reservas obrigatórias dos bancos comerciais, as taxas do redesconto e da 

assistência financeira de liquidez, bem como os juros sobre depósitos bancários. 

Além disso, supervisionava a atuação dos bancos comerciais, orientava a política 

cambial e representava o País junto a organismos internacionais.                                    

             Em 29 de dezembro de 1953, através da Lei n° 2.145, foi criada a Carteira de 
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Comércio Exterior (Cacex), em substituição à antiga Carteira de Exportação e 

Importação do Banco do Brasil, instalada em 21 de maio de 1941. À Cacex cabia, 

entre outras atribuições, a emissão de licenças de importação e o estabelecimento 

de sobretaxas de câmbio (GITMAN, 2008). 

 

1.1 Origem do Banco do Brasil 

O Banco do Brasil foi o primeiro banco a operar no País e, hoje, é a maior 

instituição financeira do Brasil. Em seus mais de 200 anos de existência, acumulou 

experiências e pioneirismos, participando vivamente da história e da cultura 

brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas e valiosas do País, acumulando 

ao longo de sua história atributos de confiança, segurança, modernidade e 

credibilidade (BRASIL, 2013).                                                                                                     

           A criação do Banco do Brasil, a primeira instituição de crédito brasileira, foi 

determinada por um alvará do príncipe regente D. João, futuro D. João VI, 

expedida no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1808. Na época havia apenas 

três bancos emissores no mundo: na Suécia, na Inglaterra e na França.                      

           A fundação deu-se logo após a chegada da família real e da Corte ao Brasil, 

que deixou Portugal por causa da invasão das tropas de Napoleão. 

O principal objetivo da fundação do Banco era atender as necessidades de 

recursos para manter a Corte (estimada em 15 mil pessoas) nos níveis que se 

habituara em Lisboa. Além disso, na época o processo de mineração entrava em 

declínio, era grande a escassez de moedas e cresciam as atividades comerciais 

com a abertura dos portos (BRASIL, 2013).                                                                           

           O Banco era um instituto misto, de depósitos, desconto e emissão, dotado 

ainda do privilégio da venda de produtos, de que a coroa tinha monopólio: pau-

brasil, diamantes, marfim e urzela. Forçado a emitir papel conversível sem lastro 

suficiente para custear as enormes despesas com a Corte, desfalcado em seus 

fundos. Assim, com o retorno a Portugal, foi novamente obrigado a emitir para a 

consolidação da independência, novas moedas, sendo acusado de ter contribuído 

para a má situação financeira do país (BRASIL, 2013).                                                      

            Assim, como um braço do Império, o banco atuou durante o período colonial 

até sua liquidação em 11 de dezembro de 1829. A falta de administração 

competente e zelosa e o excesso de emissões foram as duas causas principais do 
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fracasso do Banco na fase de sua primeira fundação.                                                         

            No período regencial a economia do país caracterizou-se por importar mais 

do que exportava e pela manutenção do processo inflacionário. Ao encerrar-se o 

período regencial, o quadro econômico financeiro, que se tornava mais fértil, 

favoreceu a criação de novos bancos. O fortalecimento da indústria e do comércio 

que acompanharam a tranquilidade pública do Império serviu de base para a 

restauração do Banco do Brasil, em 1853, por iniciativa do Visconde de Itaboraí.      

            Esta segunda fundação caracterizou-se pelo cuidado na elaboração dos 

estatutos que regeriam as operações do banco, visando evitar a repetição dos 

abusos cometidos anteriormente. 

Os novos bancos que havia surgido no hiato entre a primeira e segunda 
fundação, foram extintos e algumas de suas sedes convertidas em caixas 
filiais do Banco do Brasil nas províncias. Estas caixas não eram 
propriamente agências, pois desfrutavam de certa autonomia, tendo 
estatutos e diretoria próprios. O objetivo era atender regiões distantes da 
sede e com dificuldade de comunicação. Ocorre que estas mesmas 
circunstâncias impediam que a direção central exercesse o necessário 
controle e vigilância para evitar abusos e desvios que mais tarde ocorreram. 
(BRASIL, 2013, s/p). 

         

Já adentrando o período da Era Digital, com o advento da informática, o 

Banco do Brasil foi o primeiro banco brasileiro a oferecer acesso gratuito limitado à 

Internet, recebendo o Prêmio Mauá de melhor companhia aberta de 1998. Com 

sólida função social e com competência para lidar com os negócios financeiros, o 

Banco do Brasil demonstrou que é possível ser uma empresa lucrativa sem perder 

o núcleo de valores - o que sempre o diferenciou da concorrência.                                  

            O ano 2000 marcou a expansão do Banco do Brasil na Internet, com o 

lançamento do Portal Banco do Brasil, abrigando sites de investimentos, 

agronegócios, negócios internacionais, relações com investidores, notícias, cultura 

e esportes; consolidando-se como a instituição financeira brasileira com maior 

presença na rede mundial.                                                                                                           

             No ano de 2005, o Banco do Brasil se manteve na liderança em crédito, 

ultrapassando a marca recorde de R$ 100 bilhões em empréstimos. Ainda, 

antecipando o contexto de acirramento da concorrência e de compressão dos 

spreads, o BB cumpriu o desafio de reverter à tendência de elevação de seus 

custos, apresentando melhoria de eficiência e produtividade. No relacionamento 
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com clientes, o Banco manteve o aperfeiçoamento da segmentação e da oferta de 

produtos, serviços e transações personalizados, desde a agência até o mobile 

banking (BRASIL, 2013).                                                                                                               

           O Banco do Brasil, após 100 anos de listagem da Bolsa de Valores, atingiu o 

mais alto padrão de Governança Corporativa ao aderir ao Novo Mercado da Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa), com o comprometimento de atingir um free 

float mínimo de 25% das suas ações nos próximos três anos. Para atingir esse 

objetivo, o Banco juntamente com outras instituições realizaram a operação de 

Oferta Pública Secundária de suas ações. Foram distribuídas 45,4 milhões de 

ações ordinárias acrescidas de 6,8 milhões de ações objeto de lote suplementar, 

totalizando 52,3 milhões de ações. O preço de venda foi R$ 43,50, perfazendo um 

total de R$ 2,3 bilhões. A adesão ao Novo Mercado cristaliza o compromisso do 

Banco do Brasil com a transparência dos atos de gestão e com o tratamento 

igualitário de seus acionistas (BRASIL, 2013).                                                                        

            Em 2009, o Banco do Brasil finalizou os processos de incorporação do Banco 

Nossa Caixa e, ainda, a consolidação da parceria estratégica com o Banco 

Votorantim (BRASIL, 2013).                                                                                                         

            A incorporação da Nossa Caixa permitiu que o Banco do Brasil aumentasse 

sua presença no estado de São Paulo, ampliando sua base de clientes e depósitos 

(especialmente aqueles de baixo custo, como judiciais) e sinergias de custos e de 

receitas. Como parte do processo de reestruturação da sua área de seguridade, o 

Banco do Brasil criou duas subsidiárias integrais – BB Seguros Participações S.A. e 

BB Aliança Participações S.A., no intuito de aumentar a participação das receitas 

oriundas deste tipo de negócio na constituição do seu resultado (BRASIL, 2013).       

             Além disso, o Banco do Brasil e a Companhia de Seguros Mapfre iniciaram 

estudos para formação de aliança estratégica para exploração de seguros de riscos 

(segmentos de Vida, Automóveis e Ramos Elementares). Adicionalmente, o Banco 

do Brasil iniciou tentativas sem efeito vinculante para aquisição de participação no 

Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) (BRASIL, 2013).       
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CAPÍTULO II 

 

2. PLANO COLLOR 

 

No ano de 1989, através de uma campanha política agitada e com muitas 

promessas de transformações econômicas e sociais, o então candidato a 

presidência do Brasil, Fernando Collor de Mello venceu o também candidato Luís 

Inácio Lula da Silva, com mais de 42% dos votos válidos, após quase trinta anos 

sem eleições diretas para Presidente da República, os brasileiros votaram e 

escolheram um, entre os vinte e dois candidatos que faziam oposição ao atual 

presidente José Sarney.                     

O presidente escolhido denominado Collor conquistou a simpatia da 

população, através de promessas de modernização. E ainda prometia interromper a 

boa vida dos chamados “marajás”, funcionários públicos com altos salários, que só 

oneravam a administração pública (DUARTE, 2013).                                                             

             Ao tomar posse, em sua primeira medida estratégica de 15 de março de 

1990, implantou seu pacote de modernização administrativa e vitalização da 

economia, com o chamado Plano Collor I que previa, dentre outros, conforme Duarte 

(2013): 

Volta do Cruzeiro como moeda; congelamento de preços e salários; 
bloqueio de contas correntes e poupanças no prazo de 18 meses; 
demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos; (DUARTE, 2013, 
s/p). 

O principal objetivo deste plano, conforme mostra a idéia de Collor, era conter 

a inflação e cortar gastos desnecessários do governo. Porém, da forma que foi 

realizada não produziu resultados esperados, uma vez que causou profunda 

recessão, desemprego e insatisfação popular (DUARTE, 2013).                                        

             Ainda conforme demonstra Duarte (2013), nesse período conturbado, 

trabalhadores, empresários, e outras pessoas tiveram suas contas bancárias 

confiscadas. Dados comprovam que o governo chegou a bloquear, em moeda 

nacional, o equivalente a oitenta bilhões de dólares.                                                              

            Seis meses após o primeiro pacote econômico, Collor lançou um segundo 

plano, o Collor II, que também previa a diminuição da inflação e outros cortes 

http://www.infoescola.com/economia/inflacao/
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orçamentários. Mas, novamente, não obteve êxito e só fez aumentar o 

descontentamento da população (DUARTE, 2013).                                                                

           

2.1  A implantação do Plano Collor 

 

O Plano Collor é um período histórico de grande relevância nacional, seu 

estudo traz esclarecimentos que apoiam o entendimento do atual cenário do país. 

Além de estabelecer um singular momento da história econômica, a compreensão 

sobre o Plano Collor pode trazer à tona diferentes aspectos sociais, políticos e 

históricos sobre o Brasil.                                                                                                           

 Ao demonstrar as principais características desse plano pode-se salientar 

estrategicamente que, a inflação econômica era um dos principais desafios a ser 

combatido pelo governo vigente a época. A prioridade dada a essa demanda 

justifica-se pela elevada instabilidade dos índices inflacionários mensurados no 

período e os desdobramentos sociais decorrentes.        

Vale ressaltar ainda que, uma outra atividade de grande potencial pôde ser 

desenvolvida com o uso das carteiras de trabalho de alguns pais de aluno. 

Utilizando registros de emprego daquela época, demonstrando com que 

periodicidade os salários sofriam reajustes. Nesse ponto, pode-se discutir de que 

forma a questão inflacionária acabava trazendo um ciclo constante de 

desvalorização do poder de compra do salário mínimo (SOUZA, 2013).                           

             O governo Collor tinha uma grande necessidade de modernizar, dando assim, 

início às privatizações das estatais e à redução das tarifas alfandegárias. Com 

produtos importados a preços menores, a indústria nacional percebeu a necessidade 

de se modernizar (SOUZA, 2013).                                                                                               

            Dessa forma, iniciou-se o Plano Collor I, nesse momento houve um lapso na 

legislação que instituiu o critério de correção das cadernetas de poupança mantidas 

nas Instituições Financeiras, contemplando a variação do Bônus do Tesouro 

Nacional (BTN), apenas, sobre os saldos excedentes a NCz$ 50 mil que foram 

transferidos ao Banco Central do Brasil. O critério só veio a ser legalmente instituído, 

a partir de 30/05/1990, acarretando o questionamento dos créditos efetuados nos 

extratos de abril, maio e junho de 1990 (SILVA FILHO, 2010).                                            
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             As instituições financeiras a partir de março de 1990 “creditaram em todas as 

cadernetas de poupança, o reajuste de 72,78% relativos ao IPC/IBGE de fevereiro 

de 1990 (Comunicado  - Banco Central - BACEN 2038 de 23/02/1990).” (SOUZA, 

2013, s/p). 

 

A Lei mostra em seu art. 6º, § 2º da MP-168 convertida na Lei 8024/90 que  
as cadernetas de poupança foram creditadas nos aniversários pela variação 
do IPC/IBGE (16/03 até 15/04/1990), com até NCz$ 50.000,00 sendo 
mantido na conta de poupança livre, a cargo do banco depositário, e a 
parcela excedente sendo transferida ao Banco Central do Brasil (BACEN) 
(SOUZA, 2013, s/p). 

 

Assim, as instituições financeiras se viram na obrigação de prover, nas 

cadernetas de poupança existentes antes da Medida Provisória - 168/90 (com saldo 

até Cr$ 50.000,00) e naquelas ainda não transferidas (aniversário entre 01/04 e 

16/04/1990) o reajuste de 84,32% relativos à variação do índice de Preços ao 

Consumidor (IPC)/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em março de 

1990 conforme foi anunciado pelo Banco Central de 30/03/1990 (SOUZA, 2013). 

Desse modo, no último dia útil de cada mês, a partir de abril passaram a ser 

creditados sobre os saldos das contas transferidas para o BACEN, com um a 

correção monetária pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF) mais 

juros de 6% anuais, capitalizados, pelo número de dias decorridos (d) em relação 

aos 365 ou 366 dias no ano (n) (SILVA FILHO, 2010). 

A partir de 15/08/1991, esta passou a ser a data base para o cálculo das 

parcelas liberadas, mensalmente, das contas transferidas ao BACEN para as contas 

dos titulares originais (SILVA FILHO, 2010). 

 

Tais procedimentos foram aplicados aos saldos das contas de caderneta de 
poupança, transferidas nos respectivos aniversários, desde 16/03/1990 até 
15/04/1990, ficando a cargo das Instituições Financeiras remeterem 
mensalmente os respectivos extratos das contas bloqueadas, com as 
movimentações aos titulares originais (Circulares BACEN 1655 de 06/04/90 
e 1733 de 23/05/90). (SILVA FILHO, 2010, s/p). 
 
 

As novas cadernetas de poupança abertas após 1990 foram contempladas 

com o reajuste de 41,28% relativos à variação da BTNF integral. 

Em maio de 1990, não foi creditado qualquer reajuste nas cadernetas de 

poupança, devido a variação nula da BTN em abril de 1990. 
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A partir de junho de 1990, foi requerido que as Instituições Financeiras 

creditassem em todas as cadernetas de poupança, o reajuste de 5,38% relativos à 

BTN de maio. 

 Assim, ao ver o plano quase fracassado foi instaurado um novo, que seria 

denominado Plano Collor II, o qual determinou que as cadernetas de poupança 

fossem corrigidas pela variação da Taxa Referencial Diária (TRD), a partir de 

01/02/1991. Tal critério gerou o entendimento de que a lei não poderia retroceder, 

alcançando o direito adquirido pelos poupadores no mês antecedente (janeiro de 

1991), acarretando o questionamento dos créditos efetuados em fevereiro de 1991 

(SILVA FILHO, 2010). 

 Ao colocar em prática a nova determinação no final do mês de janeiro de 

1991, o BACEN emitiu o Comunicado 2228 para as Instituições Financeiras 

creditarem nas cadernetas de poupança, em fevereiro de 1991, o reajuste de 

20,21% relativo à variação da BTN em janeiro de 1991 (SILVA FILHO, 2010). 

No início de fevereiro de 1991, a lei determinou a aplicação da variação da 

TRD para corrigir as cadernetas de poupança (art.12 e 13 da Lei 8177/91) (SILVA 

FILHO, 2010). 

Foi então que, o BACEN emitiu o Comunicado 2293, cancelando aquele de 

número 2228 e, no mesmo dia, o Comunicado 2297 informando os fatores de 

atualização a serem aplicados nas cadernetas de poupança com aniversários entre 

os dias 01 e 07 de fevereiro de 1991 (SILVA FILHO, 2010).  

Em 06/02/1991, pelo Comunicado 2308 foram divulgados os fatores de 

atualização a serem aplicados nas cadernetas de poupança com aniversários entre 

os dias 08 e 13 de fevereiro de 1991 e, assim, sucessivamente. 

 

2.2  O fracasso do Plano Collor 

 

Ao mencionar o fracasso do Plano Collor, define-se que as questões ligadas 

ao ritmo da remonetização e ao nível das taxas de juros passaram a uma posição 

destacada, como havia ocorrido no Plano Bresser (junho de 1987). Ao anunciar o 

novo choque, o ministro Bresser Pereira foi muito claro: Mantendo-se a indexação 

dos ativos financeiros, principalmente da caderneta de poupança, que continuaria 

absolutamente garantida, não há o perigo de se repetir o que ocorreu com o 
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Cruzado, daí então, iniciava-se uma enorme corrida para ativos reais não-

financeiros, para ações, imóveis e estoques (CARVALHO, 2000).  

Os dizeres dos políticos da época faziam com que o povo acreditasse no que 

estava sendo feito. “Não permitiremos taxas de juros negativas, para evitar a 

especulação com mercadorias, estoques e outras formas de riqueza" (BRESSER 

PEREIRA, 1987 apud CARVALHO, 2000).  

 Dessa forma, “era mantida uma indexação em que o plano enfatizou os juros 

altos, e um mecanismo de retardamento da correção monetária para reduzir o efeito 

sobre o Tesouro” (CARVALHO, 2000, p. 123).  

   

O malogro sucessivo dos dois choques e o enfraquecimento político do 
governo estimularam o retorno a uma política antiinflacionária mais 
convencional, voltada para controlar os preços gradualmente, sem choques 
nem surpresas, logo denominada de "feijão-com-arroz", pela sua pretendida 
simplicidade. A reaceleração inflacionária no início do segundo semestre 
reacendeu o debate e as especulações sobre um novo choque. Depois de 
tentativas de celebrar alguns acordos de preços com o setor privado nos 
meses finais do ano, apresentados como início de um pacto social a ser 
negociado progressivamente, o governo anunciou o novo choque na 
primeira quinzena de janeiro, o Plano Verão. (CARVALHO, 2000, p. 123).  
 

  

            O Plano Collor fracassou devido à impossibilidade de haver uma política 

monetária efetiva sem que se eliminasse a moeda indexada, mas aceitando que não 

seria possível desmontar a indexação de um só golpe, sob risco de "fuga" em massa 

dos aplicadores, decidiu-se suspender a liquidez dos haveres financeiros para 

ordenar a remonetização e devolver ao Banco Central do Brasil (BCB) as condições 

para controlar a oferta de moeda, sem ser necessário apelar para taxas de juros 

muito altas que aumentavam a dívida pública (CARVALHO, 2000).  

Desse modo, analisando a realidade dos investimentos afastaria o risco de 

algum tipo de cancelamento ou desvalorização dos títulos públicos, criando 

condições para reorientar investimentos e favorecendo a produção, através dos 

recursos que estavam os financiando. Estes recursos seriam recompensas em 

condições "normais" do mercado monetário e do sistema financeiro (SOUZA, 2013). 

 A preeminência do bloqueio da liquidez permite verificar que o Plano Collor 

pretendia derrubar a inflação de imediato, mas para isto não seria necessário o 

bloqueio, e sim um congelamento de preços e salários, como já haviam feito em 

administrações anteriores (CARVALHO, 2000).  
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Além de controlar a monetização e o uso dos haveres financeiros líquidos 
para consumo e especulação, o bloqueio da liquidez tinha um segundo 
objetivo básico: viabilizar o ajuste fiscal, tido como impossível sem uma 
drástica redução do custo financeiro que a política de juros reais elevados 
acarretava para o Tesouro. Porém, como se entendia que os juros não 
podiam ser reduzidos sem o risco de fuga dos aplicadores, a meta fiscal 
dependia do bloqueio da liquidez, que devolveria ao BCB a capacidade de 
operar a taxa de juros. Assim, a viabilização do ajuste fiscal deve ser 
considerada como um objetivo secundário do bloqueio, subordinada à 
possibilidade de controlar a livre conversão dos haveres financeiros em 
moeda pelos seus titulares (CARVALHO, 2000, p. 114).  

 
Assim, pode-se afirmar que, o que realmente se pretendia com o bloqueio era 

assegurar as inflações como forma de reposta e um reforço aos choques 

heterodoxos dos anos anteriores, no governo Sarney - o Plano Cruzado, de março 

de 1986, o Plano Bresser, de junho de 1987, e o Plano Verão, de janeiro de 1989. 

 

2.3 Análise do Plano Collor  

 

Todos os governos quando iniciam seusmandatos necessitam de um plano e  

na administração Collor não foi diferente, precisou de um Plano para acalmar a 

economia nacional que estava em crise e precisava de uma estrutura econômica 

que desse condições para o crescimento de acordo com as disponibilidades de 

recursos. Assim, o primeiro Plano que surgiu foi no governo Sarney com alguns 

trabalhos emergenciais de ajustamento de curto prazo, dada a situação em que a 

economia se encontrava naquele momento, com crises e mais crises que 

dificultavam o bom andamento da estrutura econômica nacional. O Plano Sarney 

teve alguns erros que não poderiam ser repetidos (CARVALHO, 2000).                         

            O Plano Collor era o Plano Cruzado; porém mais ousado, porque sua 

pretensão era muito mais dinâmica e imediatista, muito mais forte do que os 

objetivos do Plano Cruzado, mais político. A ambiciosidade do Plano Collor foi tal 

que a economia brasileira não suportou a ditadura do Presidente que queria crescer 

e desenvolver a todo custo e rapidamente, sem o aval dos industriais, dos 

banqueiros e latifundiários. O Plano era bom, no entanto, o presidente não soube 

conduzi-lo, já que a política do Plano vinha de encontro aos anseios de quem 

dominava econômica e politicamente toda a história (CARVALHO, 2000).                     

            Dessa forma, verificou-se que havia um crescimento rápido demais que não 

poderia suportar alguns pontos bons se fosse administrado de forma correta e 
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outros planos fracos.                                                                                                                       

             A aplicação desses Planos culminou na queda da taxa de emprego, queda 

da produção nacional, falta de investimentos internos e externos, a busca 

incessante pela liquidez, o aumento da miséria e muitas outras dificuldades que a 

economia atravessou e que precisava uma intervenção política forte para reversão 

do cenário. O Plano Collor surgiu sob a negação da classe empresarial, com boicote 

à oferta de mercadorias e a volta do ágio que foi muito comum no governo Sarney e 

que se esperasse não voltaria com tanta facilidade e às escondidas, não se pode 

deixar de conviver com esta triste realidade. No governo Collor, o Plano até que 

estava dando certo, mesmo que fosse contra tudo e contra todos que não 

esperavam o sucesso que veio na metade do governo Sarney e que em Collor 

ainda se tinha chegado com firmeza a uma consolidação de tais programas 

(SOUZA, 2013).                                                                                                                                

            Vale ressaltar que, o grande problema nacional foi o confisco da poupança da 

população que buscava suprir as dificuldades do dia a dia com alguns ganhos 

decorrentes de sua correção mensal pela inflação oficial. Isto foi uma falha que 

gerou um descrédito dos consumidores à atuação governamental. A queda da 

procura pela oferta em virtude do bloqueio do dinheiro culminou com desemprego e 

retração de investimentos na economia. Com o confisco da poupança, o Plano 

Collor instituiu a nova moeda que ficou denominada de Cruzeiro Real, com inflação 

zero, cujo sistema espera ajustes e reajustes no seu conjunto; mais acarretou 

grandes crises (CARVALHO, 2000).  A população se sentiu confiante com a 

informação do controle da inflação. Porém, esta situação era insustentável, o 

governo não tinha ações sólidas que assegurassem o controle inflacionário e esse 

foi o estopim para grandes problemas na economia do país no momentos 

subsequentes.                                                                                                                                   

            A necessidade da reforma fiscal vinha de encontro com a capacidade de 

pagamento da máquina pública pois está intimamente ligado ao nível de receita 

arrecadado pelo governo versus o gastos públicos. Porém critérios adotados que 

determinariam as premissas de uma nova orientação fiscal não se mostraram 

parciais ao setores envolvidos, influentes e influenciados. A reforma fiscal em 

conjunto com a manutenção da dívida pública seria importante mas os resultados 

não foram os esperados, gerando descontentamento geral no país (CARVALHO, 

2000).                                                                
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O Plano Collor tinha como principal objetivo buscar a eficiência na máquina 

do Estado, fazendo um enxugamento de todas as repartições públicas, de modo 

que os bons funcionários ficassem e se aperfeiçoassem, e os maus funcionários 

fossem banidos de uma categoria que vinha sendo desgastada ao longo do tempo. 

Nas palavras da Ministra Zélia (SOUZA, 2013).       

 Porém a meta de recuperar a eficiência e a dignidade do serviço público, 

racionalizar e aumentar a produtividade e garantir um planejamento que executasse 

as metas econômicas e sociais do governo não configurou-se pois   faltavam 

condições e responsabilidade por parte dos administradores que por sua vez, 

proporcionariam condições de que todos se especializassem, sentissem-se 

responsáveis e a administração pública seria estruturada de maneira lógica e 

competente para a sua eficácia (SOUZA, 2013). 

Com relação à dívida externa, a prática era que o governo federal 
assumisse os débitos externos contraídos por empresários e até mesmo 
isentando aqueles que contraíram alguns acordos com o governo para 
tomar para si os empréstimos internacionais feitos para a dinâmica do setor 
privado. No Plano Collor, o que se pretendia, era que o Banco Central 
negociasse com os credores estrangeiros a possibilidade de reduzir o 
montante da dívida contraída ao longo da história, quer seja do ponto de 
vista privado, quer do quanto do ponto de vista social (governo). Do mesmo 
modo, os empréstimos conseguidos por empresas particulares e bancos 
privados teriam em seu processo de negociação quem estivesse envolvido 
nesta dinâmica e nunca a participação do governo em tarefas que seriam 
totalmente privadas. (CARVALHO, 2000, s/p). 

A situação econômica do país, melhorou a curto prazo, no entanto; os 

industriais sentiram sua força no contexto da economia nacional e as ofertas eram 

muitas. A inflação era um termômetro de como anda a economia, a produção 

industrial, a produção agrícola e os outros elementos participativos da oferta 

agregada que a economia precisa para satisfazer a uma demanda. Com a inflação 

explodindo, o governo deveria tomar decisões governamentais (SOUZA, 2013).           

            No que diz respeito à política salarial verifica-se que a população ganhava mal 

e que precisava de uma política de melhora salarial, que desce condições de vida 

àquele que participa diretamente da produção. O Plano propunha que os salários 

dos trabalhadores deveriam ser melhores; mas, dentro de um prisma de crescimento 

da produção global da economia. Assim sendo, a justiça do trabalho seria 

estabelecida, dentro do princípio da livre negociação entre patrões e trabalhadores 

que precisam estar bem representados pelos seus líderes, dentro de uma economia 
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sem inflação, e isto seria muito difícil (CARVALHO, 2000).                                                   

            Devido, ao crescimento da economia, as empresas acreditavam no sucesso 

do Plano e os trabalhadores também acreditavam em benefícios para todos. O que 

não correspondeu com a realidade.                                                                                             

            Outro fator relevante seria a taxa de juros que é referência aos retornos do 

capital porém empecilho ao crescimento da demanda pois taxas de juros altas 

implicam em alto custo do crédito. Tanto o Plano Collor como o Plano Cruzado e os 

outros Planos de reajustes não mexeram na taxa de juros que estava num patamar 

alto por conta da inflação que estava explodindo de maneira absurda e insuportável. 

Com taxas de juros altas não se têm condições de uma entrada de investimentos 

maciços no país, e nem tão pouco um aumento na renda a nível nacional, porque 

são totalmente incoerentes taxas de juros altas com aumento no nível de 

investimentos, a não ser em casos totalmente excepcionais (CARVALHO, 2000). 

O Plano Collor está eivado de vontade em tornar a economia brasileira 
viável, como se tudo ocorresse por intermédio de um Plano; entretanto, ele 
é salutar, dentro de uma coordenação que faça os ajustes corretos e na 
hora certa, para que possa caminhar numa dinâmica de equilíbrio. O erro 
está muitas das vezes nos intervalos de reajustes que existem, que sempre 
obedecem a uma programação político-partidária que não consegue atingir 
os seus objetivos quer sejam eleitoreiros, ou simplesmente de interesses de 
grupos. Se o aparato técnico da estrutura governamental fosse desligado 
das facções políticas, talvez qualquer Plano que fosse posto em prática 
tivesse maior eficácia, e a economia nacional não estaria com tantas 
dificuldades como as que existem hoje em dia. (CARVALHO, 2000, s/p). 

O Plano Collor prometeu diversas melhorias econômicas e sociais: melhoria 

da efetividade da máquina publica, controle da inflação, melhores condições de 

renda a população, emprego e avanço tecnológico. Porém, as altas taxas de juros 

praticadas inviabilizaram o crédito, o congelamento de preços e salários não era 

coerente no que diz respeito a valor dos produtos versus a capacidade de compra. A 

inflação permaneceu momentaneamente controlada, mas uma política sem bases 

sólidas a tornaria insustentável num curto espaço de tempo. A classe industrial foi 

penalizada com o congelamento dos preços e o seus custo de produção e, no que 

diz respeito a melhoria da eficiência da gestão da máquina pública, não houve 

melhoria real.  
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISE CONTÁBIL DOS RESULTADOS FINANCEIROS E PERFORMANCE 

DO BANCO DO BRASIL PÓS PLANO COLLOR 

 

 A contabilidade é uma ferramenta muito antiga, utilizada desde períodos da 

economia grega antiga. Com o passar dos anos suas funcionalidades auxiliaram no 

controle, registro e apuração das variações do patrimônio da empresa passando a 

ser utilizada para atender as empresas e a sociedade, assim como, o governo em 

órgãos federais, estaduais e municipais e seus usuários internos e externos. 

Iudícius (1998) mostra que a contabilidade é uma ciência que estuda a 

variação do patrimônio da empresa, registra os fatos que economicamente 

interferem no patrimônio, com a finalidade de registrar, controlar, analisar, organizar 

as informações contábeis para toda a sociedade. 

A contabilidade é uma ciência social que desenvolve processos próprios com 

a finalidade de estudar e controlar os fatos que podem afetar as situações 

patrimoniais, financeiras e econômicas de uma entidade (OLIVEIRA, 2009, p. 5). 

Desse modo, outro conceito apresentado por Oliveira (2009) mostra como a 

contabilidade e a evolução da sociedade e dos mercados se aperfeiçoou, sendo esta 

uma ferramenta gerencial com função de evidenciar as alterações da empresa, 

atendendo aos interessados, os sócios, acionistas, diretores administrativos, 

contadores e outros profissionais, que se valem dessas informações para 

desenvolverem suas análises e tomadas de decisão estratégicas a empresa.  As leis 

e normas contábeis, norteiam a apuração dos dados. 

 

 

A Contabilidade, na qualidade de ciência aplicada, com metodologia 
especialmente concebida para captar, registar, acumular, resumir e 
interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras 
e econômicas de qualquer ente, seja esta pessoa física, entidade de 
finalidades não lucrativas, empresas, seja mesmo pessoa de direito publico, 
tais como Estado, União, Autarquia etc., tem um campo de atuação 
circunscrito às entidades supramencionadas, o que equivale a dizer muito 

amplo.(LIDÍCIBUS,1998,P.21): 
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Em contrapartida Oliveira (2009) aponta que a contabilidade é um instrumento 

de grande importância dentro da empresa, e tem a função de auxiliar e fornecer 

informações ou dados aos usuários, com o objetivo de expor as informações de 

maneira clara e objetiva sobre o patrimônio. Auxiliando na análise das 

demonstrações, bem como na escolha do melhor regime tributário para a empresa.  

A função da contabilidade é registrar os resultados econômicos de 

determinados períodos com base na sua escrituração.  

De acordo com cada uma de suas especializações a contabilidade pode ser 

dividida em: contabilidade rural (ou agrícola); contabilidade bancária, contabilidade 

de seguros, contabilidade imobiliária, contabilidade de custos (industrial) 

contabilidade pública, contabilidade societária, contabilidade hoteleira, contabilidade 

do terceiro setor, dentre outras, sendo que nessa divisão e os tributos estão 

presentes em todas as divisões, tornando-se importante o estudo da contabilidade 

(GUALARDO, 2012).  

A contabilidade como ciência oferece dentro do campo de custos, variadas 

formas de análise e levantamento de dados que originam informações gerenciais 

para a tomada de decisão, dentre estes, a análise custo/volume/lucro, margem de 

contribuição, ponto de equilíbrio e preço de venda (GUALARDO, 2012). 

 

3.1  Lucratividade 

 

 O advento da globalização torna os mercados cada vez mais competitivos e 

desafiadores, a empresa deve estar atenta as variações macro e micro econômicas 

para ajustes em sua gestão empresarial visando a sobrevivência no mercado e, a 

gestão financeira é um dos fatores de maior impacto sob a lucratividade. Para tanto 

é necessário conhecimento do gestor financeiro para encontrar soluções aos efeitos 

desses impactos no desempenho da empresa.     Segundo Iudícibus (1998) a divisão 

do lucro líquido pelo ativo total é o melhor indicador para expressar a lucratividade 

do empreendimento. Para mostrar o retorno em relação ao investimento inicial, a 

melhor medida é obtida dividindo-se o lucro pelo patrimônio líquido.  

             No que diz respeito à Lucratividade, cita Oliveira (2009) que, é a relação do 

lucro com as vendas e pode dizer que esta está associada ao resultado positivo do 

faturamento entre custos e despesas. Desse modo, para que se obtenham valores 
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que correspondam com a lucratividade é preciso comparar o lucro líquido obtido na 

empresa com a média do setor em que atua.   

Segundo Martins (2003) o lucro está relacionado as situações de aumento ou 

diminuição do preço de compra dos insumos; diminuição ou aumento nas despesas 

variáveis de venda; redução ou aumento de custos e despesas fixas; diminuição ou 

aumento do volume de vendas e redução ou majoração dos preços de venda, por 

ação voluntária da empresa ou forçada pela concorrência.     

Vale ressaltar ainda que, a lucratividade da empresa pode ser definida 

através do controle permanente dos estoques, onde a empresa deve conhecer os 

custos dessa venda, que por sua vez chega-se aos lucros gerados (OLIVEIRA, 

2009). 

O lucro é a principal fonte de realimentação do capital de giro próprio, 

portanto torna-se necessário para empresa sobreviver e crescer que a reposição do 

capital de giro seja coberta pelos resultados positivos obtidos pela empresa 

(OLIVEIRA, 2009). 

Em relação ao lucro líquido a empresa deverá absorver todas as despesas 

financeiras, para que não ocorra endividamento. 

O valor correspondente ao lucro que permite a empresa crescer, deve ser 

superior ao lucro mínimo necessário para a empresa se manter além dos 

investimentos em imobilizações, marketing, mais o retorno do capital próprio, 

conforme planejamento da própria empresa (OLIVEIRA, 2009). 

A relação, segundo Oliveira (2013), é a seguinte: Lucro Necessário para 

Empresa Crescer sendo maior que Lucro Mínimo Necessário para Sobreviver, que 

por sua vez deve ser maior ou igual ao Resultado Líquido Mensal, utilizando o que 

se aplica também nas avaliações através dos resultados produzidos pela na 

empresa. 

Assim, a empresa alcança o giro dos investimentos através das vendas em 

proporção maior que os aumentos dos investimentos, priorizando o aumento das 

vendas. Sendo assim, os investimentos diminuem em proporção maior que a queda 

das vendas, utilizando-se de estratégias como a redução no volume de compras, 

girar melhor os estoques existentes na empresa e administrar melhor a cobrança 

dos valores a receber (OLIVEIRA, 2009). 
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Para melhorar a margem líquida a sugestão é aumentar as vendas em 

proporção maior que os aumentos dos custos e despesas ou vice-versa. Deve-se 

priorizar sempre a redução dos custos e despesas, desde que esses cortes não 

afetem as atividades operacionais (MARTINS, 2003). 

O lucro obtido permite a recuperação do capital investido pelos sócios, 

consegue gerar caixa para pagar seus compromissos em dia. 

Por outro lado, uma empresa quando gera bons lucros consegue ser 

competitiva no mercado, pelo fato de ter caixa e, desta forma, consegue boas 

condições de comercialização dos seus produtos. 

Outro detalhe importante é que toda empresa lucrativa consegue proporcionar 

aos seus sócios e funcionários uma boa remuneração em termos de pró-labore, 

retiradas e salários. Essa adoção de estratégias é uma eficiente gestão financeira 

que possibilita o crescimento da empresa. Assim, o custo fixo passa a ser suficiente 

para atender à estrutura operacional da empresa, porém sem comprometer o seu 

desempenho, mantendo uma estrutura flexível de modo a se ajustar rapidamente às 

mudanças que ocorrem do mundo dos negócios, sem  necessário focar o negócio 

com estratégias a fim de mantê-la no mercado com crescimento sustentado. 

Lucratividade conforme demonstra Martins (2003) é o percentual de ganho 

obtido sobre as vendas realizadas, sendo que o foco está na comercialização da 

empresa. Já no caso da rentabilidade indica o percentual de remuneração do capital 

investido na empresa, nesse caso o foco é o negócio da empresa. 

No que diz respeito à rentabilidade Iudícibus (1998) mostra que a realização 

de uma análise de rentabilidade demanda a construção do índice, ou seja, segundo 

qual critério esta deve ser avaliada. De acordo com Iudícibus (1986) a compreensão 

do real desempenho de uma empresa em determinado período exige que o lucro 

seja relacionado a algum fator que expresse a dimensão relativa desta empresa.  

Para o autor, há diversas rubricas que expressam a dimensão da companhia, 

como o volume de vendas ou os valores do ativo total, do ativo operacional, do 

patrimônio líquido, do capital social, entre outros. 

 

 

http://www.gestaoempresarial-br.com.br/livre/despesas_custos.php
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3.2  Demonstrações contábeis  

 

 O artigo 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 

Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício, o qual 

tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida o resultado 

apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período, 

normalmente, que por sua vez se faz em doze meses (BRASIL, 2014).  

Desse modo, as empresas deverão na Demonstração do Resultado do 
Exercício apresentar a receita bruta das vendas e serviços, as deduções 
das vendas, os abatimentos e os impostos; a receita líquida das vendas e 
serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; as 
despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, 
as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; o 
lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; o 
resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o 
imposto; as participações de debêntures, empregados, administradores e 
partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de 
instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que 
não se caracterizem como despesa; o lucro ou prejuízo líquido do exercício 
e o seu montante por ação do capital social (BRASIL, 2014, s/p). 

O resultado obtido se faz, segundo Brasil (2014), através da determinação da 

apuração do resultado do exercício em obediência ao princípio das competências as 

receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização 

em moeda; e os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, 

correspondentes a essas receitas e rendimentos. 

 

Modelo da demonstração do resultado do exercício (BRASIL, 2014) 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Vendas de Produtos 

Vendas de Mercadorias 

Prestação de Serviços 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  

Devoluções de Vendas  

Abatimentos  

Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/contabil/lei6404_1976.htm
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= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) CUSTOS DAS VENDAS 

Custo dos Produtos Vendidos  

Custo das Mercadorias 

Custo dos Serviços Prestados 

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  

Despesas Com Vendas  

Despesas Administrativas 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 

Despesas Financeiras 

(-) Receitas Financeiras 

Variações Monetárias e Cambiais Passivas 

(-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 

Resultado da Equivalência Patrimonial 

Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 

(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO 

(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro 

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 

(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes 

Beneficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados 

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (BRASIL, 2014). 
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 Para tanto, estabelece-se que toda empresa seguir um modelo na 

demonstração de resultado de exercício, uma vez que é possível estabelecer o 

resultado. 

3.3  Resultados Contábeis do Banco do Brasil 

 

A rentabilidade, segundo Gualardo (2012), é um indicador de desempenho da 

empresa, onde é verificado o potencial auto pagar-se do negócio, com base no 

investimento realizado através de aquisição ou estruturação da organização e o 

retorno. 

A rentabilidade das instituições da América Latina tem na liderança o Banco 

do Brasil, seguidos da Bradesco e do Itaú Unibanco que supera os bancos norte-

americanos.  

  O primeiro colocado, Banco do Brasil, registrou rentabilidade de 24,8% 
sobre o patrimônio. O segundo é o Bradesco, com rentabilidade de 17,6%, 
e o terceiro é o Itaú, com 16,8%. O cálculo foi anualizado a partir dos 
resultados obtidos no primeiro semestre do ano de 2013. A rentabilidade 
sobre o patrimônio é o indicador mais usado para medir o retorno que 
acionistas e investidores tem com o dinheiro aplicado nas empresas e 
bancos. (LUCA, 2013, s/p). 

Verifica-se, portanto, que a maior rentabilidade dos bancos brasileiros está 

em relação a seus concorrentes internacionais. O principal motivo está no spread 

(diferença entre o que os bancos pagam para captar e o que cobram dos clientes 

nas operações de crédito) mais alto. No entanto, a concorrência imposta pelos 

bancos públicos estabeleceu a queda desses spreads em 2013 (LUCA, 2013).  

Os spreads são altos, por sua vez, devido a fatores como custos 

administrativos mais elevados dos bancos brasileiros, em relação aos bancos 

estrangeiros; impostos diretos também mais altos; e a efeitos do crédito direcionado 

(imobiliário e rural) no Brasil. Além do mais, a inadimplência, faz com que os bancos 

repassem esse desfalque a outros credores, aumentando os valores dos spreads. 

Sendo esses responsáveis pelas taxas de juros do Brasil, que se arriscam muito 

mais do que os bancos internacionais.                                                                                        

              Estudo divulgado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) 

demonstrou, conforme Luca (2013) aborda, a rentabilidade de 13 instituições 

financeiras em um período de 12 meses atingiu 17% no primeiro semestre de 2013. 

 A rentabilidade no segundo trimestre de 2013, subiu para 17,8%, a partir de 17,6% 

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/8-formas-de-medir-o-desempenho-do-seu-negocio
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/8-formas-de-medir-o-desempenho-do-seu-negocio
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no primeiro trimestre e mesmo essas taxas são as menores registradas 

recentemente. Já os bancos públicos elevaram a rentabilidade para 20,7%, 

enquanto que os privados recuam, para 16,9%. No que diz respeito aos bancos 

pequenos estes tem a rentabilidade em torno de 8,4%, com diferença entre os 

bancos.  

Os lucros dos bancos da amostra do estudo da Febraban — representativa 
de cerca de 85% dos ativos totais do sistema —, somaram R$ 12,9 bilhões 
no segundo trimestre deste ano, com recuo de 1,2% ante o segundo 
trimestre de 12. “O resultado agregado trimestral vem oscilando entre R$ 
12,3 bilhões e R$ 13,5 bilhões há 11 trimestres consecutivos", diz o estudo 
assinado pelo economista da entidade, Rubens Sardenberg. Nos últimos 12 
meses terminados em junho o lucro dos bancos da amostra somou R$ 50,9 
bilhões, o menor desde o segundo trimestre de 2011. Mas segue estável há 
oito trimestres entre R$ 50,5 bilhões e R$ 51,5 bilhões (LUCA, 2013, s/p). 

 

Pode-se observar que os bancos privados tiveram ligeira queda em sua 

lucratividade e os bancos nacionais, em contra partida, tiveram elevação de sua 

rentabilidade. Isso se deve a uma forte política econômica implementada pelo atual 

governo visando aumento da disponibilidade de crédito ao mercado vislumbrando 

aquecimento da economia a fim de minimizar os efeitos da crise econômica 

internacional americana e europeia. A maior oferta de crédito ao mercado acirrou a 

concorrência entre bancos, levando os bancos privados a reduzirem suas taxas de 

juros a fim de tornarem-se mais competitivos. 

 

 

3.4 Análise das demonstrações contábeis 

 

Em 2000 o sucesso do Banco do Brasil esteve associado aos 92,8 milhões de 

transações bancárias via computador, com um aumento de 315% em relação a 1999 

(BRASIL, 2000).  

 Vale ressaltar, que em dezembro de 1999 foram 12,5 milhões de operações. 

Sendo que houve um incremento expressivo de 190%. Isso é resultado de ações 

que aumentaram as novas opções de transações bancárias e negócios virtuais. 

O Banco do Brasil em 2000 registrou Lucro Líquido de R$ 974,2 milhões 

representando 12,2 % sobre o Patrimônio Líquido. O desempenho ocorreu devido a 

expansão dos negócios, controle de custos operacionais, e melhoria na gestão de 
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riscos, além dos créditos e ainda compromisso do banco em busca de novos 

clientes (BRASIL, 2000). 

O desempenho excelente do Brasil está na superação de diversas metas 

estabelecidas, conforme quadro abaixo (BRASIL, 2000): 

 

Produtos e serviços demonstrações financeiras dez/2000 em milhões 

 Projetado Realizado Superação em 
relação à meta 

(%) 

Operações de 

crédito 

28.330 33.807 19,3 

Recebíveis 1.819 3.181 74,9 

Giro rápido 620 847 36,6 

CDC 3.349 4.428 32,2 

Cheques 

especiais 

1.141 1.349 18,2 

Fonte: http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/RA2000.pdf (BRASIL, 2000). 

 

A meta para captações e fundos de investimento em 2000 foi superada em 

6,6%. Sendo que dentre os fatores que contribuíram para isso estão os depósitos à 

vista e fundos, que foram de 18,2% e 13,5% superiores às metas estabelecidas 

(BRASIL, 2000). 

A arrecadação tributária também teve grade destaque, uma vez que, o Banco 

do Brasil desenvolveu uma forma inovadora de cobrança administrativa da dívida 

ativa. Nesse sentido, até dezembro de 2000, atendeu cinco Estados e 453 

municípios. 

Com a evolução tecnológica também foram firmados 759 convênios do Banco 

do Brasil, totalizando 1.609 desde o lançamento, em 1999. Sendo esta uma forma 

de gerir os recursos públicos de forma abrangente e simplificada sendo um auxílio 

para a gestão estadual e municipal no cumprimento da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (BRASIL, 2013). 

Tais fatores permitem demonstrar que o Banco do Brasil, desde o início vem 

crescendo e contribuindo cada vez mais para modernização de atendimento no que 

diz respeito à contabilidade.  

http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/RA2000.pdf
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Desse modo, podem ser observados que os resultados de cada período estão 

associados às estratégias que focam os clientes, com atendimento diferenciado, 

aperfeiçoamento dos produtos e serviços, modernização, automação de processos e 

o aumento de produtividade.  

As ações administradas pelo Banco do Brasil permitem alcançar metas e 

planos de negócios que orientam funcionários a buscar novos clientes almejando 

impulsionar ações que por sua vez, estão associados à eficiência das operações 

realizadas que visam um resultado econômico de destaque.  

 

Lucro Líquido em milhões: 

1997 574 

1998 870 

1999 843 

2000 974 

Fonte: http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/RA2000.pdf (BRASIL, 2000). 

 

O Banco do Brasil é o principal agente financeiro da União e, com a 

privatização de bancos estaduais, tornou-se o banco oficial vários Estados. Em 

relação ao setor público permite-se a abertura de novos relacionamentos tanto 

físicos como jurídicos em todas as esferas do governo.  

Desse modo, o Banco do Brasil está em destaque deste o ano de sua criação, 

aumentando ainda mais essa lucratividade a partir do ano de 2000, que foi quando 

se passou a ter uma forte aliada no que diz respeito aos lucros que é a internet. 

Assim, verificou-se que durante todos esses anos o Banco do Brasil cresceu e ainda 

cresce em todos os setores da economia (BRASIL, 2013).  

Pode-se verificar uma otimização da performance do Banco do Brasil frente 

as políticas econômicas e sociais adotadas pelo governo durante este período. 

 

 

 

 

http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/pt/dce/dwn/RA2000.pdf
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O surgimento dos bancos configurou-se como importante ferramenta 

financeira com grande impacto na economia. Influenciados pelas políticas 

econômicas, interagem com o mercado aumentando ou diminuindo a oferta de 

crédito bem como os regimes de juros.  

A contabilidade evidencia sua importância pois apresenta o retrato das 

empresas através de seus números, apoiando os gestores em suas tomadas de 

decisão estratégicas que estão intimamente relacionadas ao grau de lucratividade. 

As empresas passaram a visualizar nas mãos de um contador um grande parceiro 

nos mapeamentos financeiros. 

Neste contexto de variação de regimes políticos e suas diretrizes econômicas 

adotadas, pudemos verificar quais cenários configuram-se mais favoráveis a 

lucratividade dos bancos. 

A inflação tem impacto positivo na lucratividade bancária, pois o aumento das 

taxas de juros tentando diminuir a demanda pela oferta fez com que os bancos 

recebessem maior volume monetário para aplicação e com isso o aumento de sua 

receita. Porém hoje, num cenário econômico estável o Banco do Brasil conseguiu 

ainda sim ter aumento constante em lucratividade, pois investiu em melhoria da 

gestão de governança corporativa, melhor gestão contábil de seus resultados, 

aumento do portfólio de produtos e serviços e estabelecimento de metas audaciosas 

além de  valer-se das atuais medidas político-econômicas adotadas pelo governo 

visando aquecimento da economia nacional. 
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