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RESUMO  

As pressões impostas pela internacionalização do mercado de capitais favoreceram a decisão 
do Parlamento da União Européia de impor, por meio do Regulamento nº. 1606/2002, a 
adoção das normas internacionais de contabilidade na elaboração das demonstrações 
contábeis consolidadas a partir de 2005 às empresas domiciliadas na União Européia (UE) e 
listadas em mercados regulamentados. Seguindo o movimento dos mercados internacionais, o 
Brasil se inicia em uma nova etapa, representada pela busca da convergência das práticas 
contábeis. Conseqüentemente, uma das primeiras questões que surge durante o processo de 
transição para um novo conjunto de padrões contábeis corresponde aos impactos que sua 
introdução pode causar, em virtude de possíveis divergências conceituais existentes em 
relação às normas anteriormente adotadas. No caso da provisão para devedores duvidosos, 
essa incerteza se faz ainda mais presente pelo fato de as normas internacionais de 
contabilidade incorporarem um método de mensuração muito singular, cujo nível de 
complexidade difere significativamente de métodos de mensuração adotados por países como 
o Brasil, por exemplo. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho buscou, para uma 
amostra representativa de bancos europeus listados na Bolsa de Nova Iorque: (i) verificar se 
existe diferença significativa entre o saldo de provisão para devedores duvidosos calculado 
em consonância com as IFRS e o calculado segundo as normas locais anteriormente adotadas, 
e quantificar a magnitude da diferença e (ii) verificar se existe relação significativa entre a 
quantidade de agências dos bancos e os métodos de avaliação individual e coletivo previstos 
pelas IFRS para fins de mensuração da perda por imparidade. Inicialmente, foi utilizada a 
técnica de regressão linear, com as informações do período compreendido pelos exercícios 
sociais findos entre 2000 e 2006, nos quais a variável dependente corresponde à provisão para 
devedores duvidosos e as duas variáveis independentes são carteira de crédito e uma variável 
dummy correspondente à adoção das IFRS. Em seguida, foi aplicado o teste paramétrico de 
comparação de médias, ANOVA, em que a variável independente se refere à adoção das IFRS 
e a variável dependente é representada pela relação entre provisão para devedores duvidosos e 
carteira de crédito. Posteriormente, a fim de verificar a existência de relação entre a 
quantidade de agência dos bancos e o método de avaliação de provisão, utilizou-se uma 
matriz de correlações com base nos coeficientes de Spearman, considerando as variáveis 
provisão individual e provisão coletiva em relação ao total, e carteira de crédito e patrimônio 
líquido em relação à quantidade de agências. Com base nos resultados da pesquisa, conclui-se 
que a introdução das IFRS não trouxe impacto significativo ao saldo de provisão para 
devedores duvidosos dos bancos europeus listados na Bolsa de Nova Iorque. Também se 
conclui que a quantidade de agências dos bancos não se relaciona com os métodos de 
mensuração individual e coletivo estabelecidos pela IAS 39, em virtude da diferente aplicação 
entre as instituições financeiras do conceito de operação de crédito individualmente 
relevante .   

Palavras-chave: Provisão para Devedores Duvidosos; Instituições Financeiras; Normas 
Internacionais de Contabilidade; Convergência.   
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ABSTRACT  

The pressure created by the internationalization of capital markets prompted the European 
Parliament s decision to enforce, through Regulation nº 1606/2002, the adoption of 
international accounting standards by companies domiciled in the European Union (EU) and 
listed in the regulated stock markets, for preparing their consolidated financial statements, 
effective from 2005. In line with this international market trend, Brazil has commenced a new 
phase in the pursuit for convergence in accounting practices. As a consequence, one of the 
first questions arising from the transition process concerns the possible impact caused by the 
introduction of the new accounting standards, considering the conceptual divergences 
existing in relation to the previously adopted norms. This uncertainty is heightened, in the 
case of the allowance for loan losses, by the fact that the international accounting standards 
incorporate a very specific measurement method, which as a result of its complex nature 
differs significantly from the measurement methods adopted by countries, such as Brazil, for 
example. Accordingly, the object of this study sought, based on a representative sample of 
European banks listed in the New York Stock Exchange: (i) to verify whether there is a 
significant difference between the balance of the allowance for loan losses calculated 
pursuant to IFRS and that calculated in accordance with previously adopted accounting 
standards and to measure the degree of such difference and (ii) to verify whether there is any 
significant relation between the number of bank branches and the use of the individual and 
collective evaluation methods established in IFRS for measuring the allowance for loan 
losses. Initially, the linear regression technique was used, based on information for the 
financial years between 2000 and 2006, where the dependent variable is the allowance for 
loan losses and the two independent variables are the credit portfolio and a dummy variable 
corresponding to the adoption of IFRS. Next, the analysis of variances (ANOVA) test was 
applied, where the independent variable refers to the adoption of IFRS and the dependent 
variable is represented by the division of the allowance for loan losses by the credit portfolio. 
Subsequently, for the purpose of verifying whether the number of bank branches is related to 
the method used to measure the allowance, a matrix of correlations was used based on the 
Spearman coefficients, considering as variables the individual allowance and the collective 
allowance in relation to the total and the credit portfolio and the stockholders equity in 
relation to the number of branches. Based on the results of this study, it was concluded that 
the introduction of IFRS did not have a material effect on the balance of the allowance for 
loan losses of the European banks listed in the New York Stock Exchange. Further, it was also 
concluded that the number of bank branches is not related to the use of the individual and 
collective measurement methods, as established by IAS 39, since the concept of individually 
significant credit operations is applied differently by each financial institution.   

Keywords: Allowance for Loan Losses; Financial Institutions, International Accounting 
Standards; Convergence.   
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1 INTRODUÇÃO   

1.1 Contextualização  

Reconhecida como o processo de identificação, mensuração e divulgação de eventos 

econômicos, a contabilidade tem como objetivo prover seus usuários de informações 

relevantes para decisões e julgamentos fundamentados (AAA, 1966). Conseqüentemente, em 

um ambiente caracterizado pela intensificação do comércio entre nações e a 

internacionalização dos mercados de capitais, as decisões e os julgamentos fundamentados 

por parte dos usuários das informações contábeis são dificultados à medida que a 

interpretação e comparação de informações sobre as empresas requerem a conciliação de 

diversas práticas contábeis adotadas por diferentes países.  

Diante desse contexto, a globalização da economia impõe pressões favoráveis ao processo de 

harmonização das normas contábeis. Em 12 de março de 2002, essas pressões foram 

formalmente reconhecidas pelo Parlamento da União Européia, ao aprovar o Regulamento nº. 

1606/2002, no qual [...] um único padrão de normas contábeis é considerado como sendo 

essencial para assegurar um alto grau de transparência e comparabilidade das demonstrações 

contábeis e, conseqüentemente, de eficiência dos mercados de capitais europeu e 

internacional. 1   

A principal exigência do referido regulamento é sintetizada por Street e Larson (2004, p. 2), 

ao afirmarem que todas as empresas domiciliadas na União Européia - UE e listadas em 

mercados regulamentados deverão adotar as normas internacionais de contabilidade na 

elaboração das suas demonstrações contábeis consolidadas a partir de 2005.2 O fato de o 

                                                

 

1 Texto original: A single set of accounting reporting standards is regarded as essential to ensure a high degree 
of transparency and comparability of financial statements and hence the efficient functioning of the EU capital 
market and the international market.

 

In: European Union Parliament - Uniform rules for international 
accounting standards from 2005 onwards . 
2 O mercado de capitais europeu abrange cerca de 8 mil empresas listadas. Até 2007, em dois casos específicos 
os Estados Membros podem isentar certas empresas temporariamente dessa obrigação: i) empresas listadas em 
bolsas da UE e fora da UE que usam os Generally Accepted Accounting Principles in United States - US GAAP 
para fins de cumprimento de exigências de outros mercados; e ii) empresas que têm títulos de dívida negociados 
em mercado aberto. Adicionalmente, a obrigatoriedade de adoção das International Financial Reporting 
Standards - IFRS não abrange somente os 27 países que atualmente compõem a UE, mas também os três países 
situados dentro do Espaço Econômico Europeu. Quanto às empresas não domiciliadas na UE e listadas em bolsa 
da União, foi permitida a prorrogação do prazo de adoção das IFRS para o ano de 2007. 



  
4

 
processo de transição se iniciar pelas demonstrações contábeis consolidadas é justificado 

principalmente por dois motivos: as demonstrações consolidadas não têm impacto sobre a 

contabilidade fiscal e, em decorrência, sobre apuração de tributos das empresas, além de 

serem indiferentes ao valor de dividendos distribuídos, que irá atender a legislação societária 

específica de cada país.   

A eficiência do mercado de capitais e a diminuição dos custos de captação de recursos 

externos estão entre os principais benefícios que decorrem do processo de harmonização das 

normas contábeis. Logo, a adoção de práticas contábeis comuns em âmbito internacional é de 

grande interesse por parte dos países deficitários, ou seja, aqueles carentes de recursos para 

financiamento de atividades econômicas.   

O Brasil, que se inclui nesse grupo de países, não demorou a reagir frente às mudanças 

promovidas na regulamentação do mercado de capitais europeu. Em 10 de março de 2006, o 

Banco Central do Brasil - BACEN emitiu o Comunicado nº. 14.259, por meio do qual 

estabelece a convergência das normas de contabilidade e auditoria às instituições financeiras e 

demais instituições por ele autorizadas a funcionar, com data limite de 31 de dezembro de 

2010 para a implementação dessas novas regras. Posteriormente, em 28 de dezembro de 2007, 

foi aprovada a Lei 11.638, que alterou a regulamentação contábil nacional ao estabelecer que 

as normas de contabilidade emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM deverão 

ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos 

principais mercados de valores mobiliários. A convergência é assim justificada pelo referido 

comunicado emitido pelo BACEN (2006; p. 1):  

[...] a adoção de práticas contábeis e de auditoria compatíveis fortalecem a credibilidade da 
informação, facilitam o acompanhamento e a comparação da situação econômico-financeira e do 
desempenho das instituições, possibilitam a otimização na alocação de capitais e contribuem para 
a redução de custos de captação e operacionais, nesse último caso eliminando a necessidade de 
elaboração, por parte das instituições com atuação internacional, de múltiplos conjuntos de 
demonstrações contábeis.  

Conseqüentemente, uma das primeiras questões que surge ao aventar a possibilidade de 

adoção de um novo conjunto de padrões contábeis corresponde aos impactos que sua 

introdução pode causar, em virtude de eventuais divergências conceituais existentes em 

relação às normas anteriormente adotadas. No caso da provisão para devedores duvidosos de 

operações de crédito, tema central desta pesquisa, essa incerteza se faz ainda mais presente 
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pelo fato de as International Financial Reporting Standards - IFRS incorporarem um método 

de mensuração muito singular, apresentado com detalhes no Capítulo 2, e cuja base conceitual 

difere significativamente dos métodos de mensuração adotados por países como o Brasil, por 

exemplo.   

Tais incertezas implicam em uma expectativa não intencional, mas sim intuitiva, por parte do 

pesquisador, e provavelmente por parte de muitos leitores, de que a introdução das IFRS 

possa causar impactos significativos na mensuração da provisão para devedores duvidosos de 

operações de crédito.   

Desse modo, tomando como ponto central o caso europeu, por ter experimentado os impactos 

da transição para as IFRS em 2005, a presente pesquisa se preocupa em verificar a magnitude 

e concluir sobre a significância dos impactos inerentes à provisão para devedores duvidosos 

decorrentes da adoção das normas internacionais de contabilidade, a partir de uma amostra 

representativa das instituições financeiras domiciliadas na UE e listadas na Bolsa de Nova 

Iorque.    

1.2 Objetivo  

Considerando que as instituições financeiras européias listadas em mercado regulamentado 

adotaram as normas internacionais de contabilidade a partir de 2005 em atendimento à 

exigência do Parlamento Europeu e em resposta às modificações do ambiente econômico em 

que se situam, o objetivo geral do presente trabalho é:  

- Verificar e apurar os impactos decorrentes da adoção do modelo de mensuração de 

provisão para devedores duvidosos estabelecido pelas normas internacionais de 

contabilidade pelas instituições financeiras domiciliadas na UE e listadas na Bolsa de 

Nova Iorque.   

Com a finalidade de auxiliar no seu alcance, por se tratar de um objetivo geral ainda muito 

abrangente, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  
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- Verificar se existe diferença significativa entre o saldo de provisão para devedores 

duvidosos calculado segundo as normas locais anteriormente adotadas pelos bancos 

europeus listados na Bolsa de Nova Iorque e o calculado em consonância com as IFRS, e 

quantificar a magnitude da diferença; 

- Verificar se existe relação significativa entre os métodos de avaliação individual e coletivo 

previstos pelas IFRS para fins de mensuração de provisão para devedores duvidosos e a 

quantidade de agências das instituições financeiras européias listadas na New York Stock 

Exchange - NYSE3.   

1.3 Questão de pesquisa  

No tocante à questão de pesquisa, Richardson (1999, p. 27) entende que [...] se o pesquisador 

formula uma hipótese que não pode ser testada ou rejeitada, a ciência não pode ser utilizada 

para decidir o que está certo ou errado.

  

Dentro desse contexto, o trabalho pretende responder duas questões de pesquisa 

complementares entre si, sendo a primeira delas relacionada à magnitude do impacto no saldo 

de provisão para devedores duvidosos após a adoção das normas internacionais de 

contabilidade. Sendo assim, é formulada a seguinte questão de pesquisa:  

1. Qual o impacto no saldo de provisão para devedores duvidosos das instituições 

financeiras domiciliadas na UE e listadas na NYSE causado pela adoção das normas 

internacionais de contabilidade?  

A segunda questão de pesquisa está relacionada com a existência de dois métodos de 

avaliação de provisão para devedores duvidosos previstos pelas IFRS, chamados de individual 

e coletivo e aprofundados no Capítulo 2. Em síntese, o método individual é destinado a 

operações de crédito individualmente relevantes para a entidade, enquanto que saldos 

menores e homogêneos com características de risco de crédito semelhantes seriam avaliados 

pelo método coletivo, segundo disposições da própria norma. O atendimento dessa lógica é 

abordado pela segunda questão de pesquisa, formulada a seguir: 

                                                

 

3 Ou Bolsa de Nova Iorque, em português. 
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2. A quantidade de agências das instituições financeiras domiciliadas na UE e listadas na 

NYSE tem relação com os métodos de avaliação individual e coletivo utilizados para fins de 

mensuração de provisão para devedores duvidosos?   

1.4 Justificativa e contribuições esperadas  

A importância de pesquisas no campo da contabilidade internacional é ressaltada por 

Zimmerman (1984, p. 15) que considera a pressão exercida pela globalização da economia 

como fator determinante no processo de harmonização das práticas contábeis internacionais. 

Ele também justifica o desenvolvimento de estudos sobre o tema ao considerar a evolução da 

contabilidade frente às mudanças nos ambientes político e econômico.   

Como conseqüência do desenvolvimento da economia mundial e da expansão do mercado de 

capitais, informações econômico-financeiras comparáveis passam a ter maior relevância. Choi 

et al. (1999, p. 2) identificam tal relação ao afirmarem que a importância da compreensão de 

questões relativas à contabilidade internacional cresce à medida que o mercado de capitais se 

torna mais global, assim como Radebaugh e Gray (1997, p. 6), que consideram a 

internacionalização cada vez maior do mercado de capitais como a razão mais importante para 

o entendimento de diferentes práticas contábeis nacionais. Nesse sentido, Turner (1983, p. 58) 

se refere a maior transparência e ao conseqüente aumento de eficiência do mercado de 

capitais internacional como sendo o principal benefício decorrente do processo de 

harmonização das práticas contábeis:  

O maior benefício que fluiria da harmonização seria a comparabilidade da informação financeira 
internacional. Tal comparabilidade eliminaria os atuais mal-entendidos sobre a confiabilidade de 
demonstrações contábeis estrangeiras e removeria um dos mais importantes impedimentos para 
o fluxo de investimento internacional [...].4 (Tradução nossa).  

Nesse contexto, uma das principais justificativas de pesquisas no campo da contabilidade 

internacional consiste na atualidade do tema frente às transformações decorrentes do processo 

de globalização da economia e da internacionalização dos mercados de capitais. A relação 
                                                

 

4 Texto original: The greatest benefit that would flow from harmonization would be the comparability of 
international financial information. Such comparability would eliminate the current misunderstandings about 
the reliability of foreign financial statements and would remove one of the most important impediments to the 
flow of international investment.
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entre essas transformações e a contabilidade se torna ainda mais evidente ao se observar o 

movimento de alguns países ou mesmo de blocos econômicos no sentido de consolidar o 

processo de harmonização das normas contábeis, como no caso da Comunidade Européia.  

A atualidade do tema também se aplica ao ambiente brasileiro, onde a Lei n. 11.638, 

publicada em 28 de dezembro de 2007, revisa o capítulo contábil da Lei das Sociedades por 

Ações (Lei n. 6.404/76), que inclui, entre outros avanços, a convergência das normas 

contábeis adotadas no Brasil às normas internacionais. Há ainda o caso das instituições 

financeiras, companhias abertas e entidades seguradoras, respectivamente entidades reguladas 

pelo Banco Central do Brasil (2006), Comissão de Valores Mobiliários (2007) e 

Superintendência de Seguros Privados (2007), que deverão elaborar suas demonstrações 

contábeis consolidadas de acordo com as IFRS a partir do exercício social findo em 31 de 

dezembro de 2010.   

Entretanto, a importância da pesquisa não se limita à atualidade do tema. O conceito de 

perda incorrida , no qual se apóia a base conceitual do modelo de mensuração estabelecido 

pelas IFRS, tem sido objeto de discussão no mundo, pois, em muitos países, incluindo o 

Brasil, os modelos de mensuração de provisão para devedores duvidosos se baseiam no 

conceito de perda esperada . Essa divergência conceitual, assim como outras questões 

discutidas com detalhes no Capítulo 2, irão exigir profundas alterações na metodologia de 

cálculo atualmente utilizada no Brasil e a presente pesquisa pretende antecipar algumas dessas 

modificações.  

Dessa forma, espera-se que o presente trabalho possa contribuir com a elucidação de questões 

relacionadas à base conceitual que suporta o modelo de mensuração de provisão para 

devedores duvidosos imposto pela International Accounting Standard - IAS 39, colaborando, 

assim, para sua aplicação no âmbito brasileiro.   

Espera-se também que a revelação dos impactos ocasionados pela transição para as IFRS no 

ambiente europeu contribua com pesquisas futuras relacionadas a práticas de gerenciamento 

de resultados ou outros comportamentos motivados por qualquer variável que não esteja 

relacionada com o comprometimento de divulgar estimativas contábeis confiáveis.   
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1.5 Limitações do trabalho  

As pesquisas desenvolvidas no campo da contabilidade internacional envolvem a análise de 

similaridades e diferenças das práticas contábeis, considerando-as como produto de uma 

interação complexa de fatores econômicos, históricos e culturais. Nesse sentido, considerada a 

amplitude do tema e o escopo da presente pesquisa, cabe destacar as principais limitações do 

trabalho:  

a) A pesquisa concentra-se na análise dos efeitos decorrentes da adoção das normas 

internacionais de contabilidade por uma população previamente delimitada. Dessa 

forma, a pesquisa é direcionada exclusivamente aos usuários externos e não contempla 

as práticas da contabilidade gerencial ou da contabilidade fiscal, que são voltadas, 

respectivamente, para usuários internos e Governo.5 

b) Considerando que o Parlamento da União Européia (2002) restringe a obrigatoriedade 

de adoção das normas internacionais de contabilidade às empresas listadas em bolsa, e 

com vistas ao atendimento de um requisito metodológico referente à utilização de um 

grupo controle, o estudo é restrito às instituições financeiras européias listadas na Bolsa 

de Nova Iorque. Sendo assim, o grupo controle é constituído pelas informações 

contábeis, dessas mesmas instituições financeiras, elaboradas em consonância com os 

Generally Accepted Accounting Principles in United States - US GAAP. A adoção de 

um grupo controle permite isolar as variáveis não estudadas por ocasião da transição das 

normas locais dos diversos países pertencentes à amostra para as IFRS. Essas variáveis 

poderiam influenciar o cálculo da provisão para devedores duvidosos no ano de adoção 

das normas internacionais de contabilidade e induzir a conclusões incorretas. 

c) A análise dos impactos da adoção das normas internacionais de contabilidade será 

limitada a aspectos relacionados à mensuração da provisão para devedores duvidosos. 

Não serão adicionadas análises sobre questões decorrentes de impactos na divulgação 

das informações, tendo em vista a diversidade de exigências locais anteriormente 

estabelecidas para essa finalidade. 

                                                

 

5 Weffort (2005, p. 26) reconhece essa mesma limitação em seu trabalho, ao afirmar que tal restrição é 
justificada [...] porque os esforços de harmonização internacional das normas e práticas contábeis concentram-
se somente na contabilidade societária.
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d) A estrutura da presente pesquisa, ou seja, seus objetivos, questões de pesquisas e 

metodologia de estudo, não permite fazer inferências de seus resultados ou tecer 

conclusões relacionadas a indícios de gerenciamento de resultados.   

1.6 Estrutura do trabalho  

O trabalho basicamente se divide em cinco partes. A primeira consiste nesta introdução, na 

qual se contextualiza o tema da pesquisa com ênfase na apresentação de seus objetivos (tanto 

do geral quanto dos específicos), as questões de pesquisa a serem respondidas, as principais 

justificativas e contribuições esperadas e as limitações do trabalho.  

A segunda avança sobre o referencial teórico, no qual será pautada a análise dos resultados. O 

referencial contextualiza a evolução da contabilidade frente às transformações do ambiente 

econômico, faz uma introdução ao conceito de risco de crédito e aos resultados de recentes 

estudos empíricos relacionados às práticas de gerenciamento de resultados (embora, como 

mencionado anteriormente, este aspecto não será explorado neste trabalho). No mesmo 

capítulo, é analisado o método de mensuração de provisão para devedores duvidosos sobre o 

qual dispõe a IAS 39, etapa em que se apresentam as principais diferenças em relação ao 

método atualmente adotado no Brasil. Por fim, é feita uma breve introdução às práticas de 

mensuração de provisão para devedores duvidosos adotadas pelos países de origem dos 

bancos pertencentes à amostra estudada antes da adoção das IFRS (Reino Unido, República 

da Irlanda, Espanha, Holanda e Grécia).  

A terceira parte do trabalho contempla a metodologia de pesquisa, na qual são apresentados a 

seleção, coleta e o tratamento dos dados, a delimitação da pesquisa e as ferramentas 

estatísticas utilizadas, bem como a validação dos pressupostos requeridos para utilização 

dessas ferramentas.  

A quarta parte do trabalho é composta pela análise dos resultados, na qual são divulgados e 

analisados os resultados da investigação proposta.  
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Por fim, a quinta e última parte demonstra as considerações finais da pesquisa; são 

apresentadas as deduções e recomendações próprias a este estudo, assim como aquelas 

aplicáveis a estudos posteriores. 
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2 PLATAFORMA TEÓRICA   

2.1 A evolução da contabilidade e de seus objetivos  

Historicamente, a contabilidade se desenvolveu com as mudanças no ambiente 

socioeconômico, em resposta às novas descobertas e aos progressos tecnológicos. Após surgir 

em ambiente marcadamente dominado por séculos de aprendizagem e comércio com o 

Oriente, na medida em que os empreendimentos comerciais mercantilistas deram lugar a 

companhias permanentes 

 

cujo marco histórico é representado pela invenção da máquina a 

vapor , a exigência de grandes volumes de capital para produção em massa e a relevância de 

informações sobre os custos de fabricação modificaram o papel da contabilidade, atribuindo-

lhe a responsabilidade pelo provimento de informações para proprietários ausentes.   

Anos mais tarde, a expansão do mercado de capitais nos Estados Unidos e a conseqüente 

quebra da Bolsa de Nova Iorque aceleraram o processo de normatização das práticas 

contábeis. Em tal cenário, a figura do auditor independente se consolida com o intuito de 

oferecer maior credibilidade às informações contábeis, promovendo maior eficiência ao 

mercado de capitais e segurança aos investidores.  

A relação entre o desenvolvimento econômico-social e a evolução da contabilidade pode ser 

facilmente observada quando considerados os países que participaram diretamente desses 

acontecimentos. Segundo Gernon e Meek (2001, p. 3), a Revolução Industrial nos Estados 

Unidos e na Inglaterra criou um enorme montante de nova riqueza que se espalhou entre parte 

da população. Com o crescimento das empresas, a necessidade de capital também cresceu e o 

surgimento da classe média tornou-se uma fonte para essa necessidade de financiamento. O 

que emergiu a partir desse fenômeno teve um importante impacto na contabilidade financeira 

desses dois países. Primeiro, o grupo de proprietários tornou-se amplo e diverso com a 

difusão da propriedade das empresas entre vários acionistas. Segundo, os proprietários se 

divorciaram da administração de suas empresas com a profissionalização do administrador.   

Nesse ambiente, a contabilidade financeira tornou-se uma importante fonte de informações 

sobre a situação econômica das companhias, passando a ter como uma de suas funções a 
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diminuição da assimetria informacional entre credores, governo, acionistas e 

administradores.6  

Essa dinâmica é estimulada por forças externas à contabilidade e que são direcionadas em 

função das necessidades dos usuários das informações contábeis. Choi et al. (1999, p. 5) 

ratificam tal condição ao afirmarem que a contabilidade tem evoluído durante a história para 

satisfazer as necessidades de informação daqueles que conduzem as transações econômicas. 

Entretanto, em algumas economias a contabilidade é direcionada a atender os objetivos de 

certos agentes em função das pressões e da influência econômica que exercem.   

A influência desses agentes é considerada por Alhashim e Arpan (1992, p. 8), quando 

afirmam que, nas sociedades em que a propriedade de todas as empresas é detida pelo 

governo, e onde o seu desejo é usar a informação contábil principalmente para a tomada de 

decisão sobre a planificação da economia nacional, um único, uniforme e altamente 

padronizado sistema de contabilidade é desenvolvido. Em países onde a maioria dos 

empreendimentos industriais é privada e pertence a um pequeno número de famílias muito 

ricas, as informações contábeis provavelmente não são numerosas ou publicamente 

disponíveis. Em outros, onde os empreendimentos são significativamente dependentes do 

crédito bancário, é provável que a contabilidade seja mais direcionada aos credores ao invés 

dos investidores.   

Essas situações diferem nitidamente das condições encontradas nos Estados Unidos, com 

milhares de empresas de capital aberto, um mercado de ações extremamente organizado com 

uma forte agência reguladora (Securities and Exchange Commission - SEC) e praticamente 

sem propriedade estatal ou planejamento econômico governamental para empresas comerciais 

e industriais.  

No que tange às influências dos agentes econômicos sobre as normas contábeis americanas, 

Watts e Zimmerman (1978, p. 112) afirmam que nos Estados Unidos a normatização contábil 

é resultante de uma complexa interação entre diversos agentes, incluindo agências do governo 

                                                

 

6 George Ackerlog, vencedor do prêmio Nobel de economia de 2001 com sua obra The market for lemmons: 
quality uncertainty and the market mechanism , demonstra como a assimetria informacional pode comprometer 
o volume de negócios realizados no mercado entre os agentes econômicos. Recomenda-se também a leitura de 
Watts e Zimmerman (1986, p.165-169) em Positive Accounting Theory , onde é aprofundada a discussão sobre 
o papel da contabilidade na diminuição da assimetria informacional no mercado de capitais. 
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federal, comissões reguladoras, auditores e administradores. Segundo eles, esses agentes 

investiram e continuam investindo recursos para influenciar as normas contábeis locais. 

Moonitz (1974), Horngren (1973) e Zeff (1972) defendem que essa pressão leva a diversas 

modificações nos pronunciamentos emitidos pelos órgãos contábeis privados (por exemplo, 

CAP 

 
Committee on Accounting Procedures, APB 

 
Accounting Principles Board e o FASB 

 

Financial Accounting Standards Board). Anos mais tarde, Watts e Zimmerman (1986, p. 

178) concluíram que o valor da normatização é uma questão empírica que conflita com uma 

aparente falta de interesse por parte das autoridades reguladoras em avaliar os custos e 

benefícios da normatização. Isso, por sua vez, leva ao questionamento da suposição de que a 

normatização é motivada pelo interesse público ; abrindo-se a porta para modelar o 

comportamento dos participantes do processo político como sendo motivado por interesses 

próprios.7  

Dessa forma, a elaboração de um modelo contábil teria seu desenvolvimento influenciado não 

apenas por variáveis externas, tais como fontes de financiamento, sistema legal, dependência 

econômica e política de outros países, níveis de inflação, tamanho e complexidade dos 

negócios organizacionais e níveis gerais de educação e cultura8; mas também pelo complexo 

relacionamento entre os agentes do mercado, que, de acordo com Zeff (1994, p. 672), 

realizariam lobby em interesse próprio, direcionados pelas conseqüências econômicas de cada 

pronunciamento.  

Com relação às influências exercidas pelo sistema legal, Lopes e Martins (2005, p. 52) 

afirmam que tradicionalmente podemos reconhecer duas grandes tradições em direito. O 

chamado direito romano ou code law e o direito consuetudinário ou common law. Essas duas 

divisões têm objetivos didáticos, uma vez que é pouco provável encontrar um país que adote 

puramente um ou outro modelo. O direito consuetudinário normalmente é adotado em países 

que fizeram parte do império britânico. Os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia, Malásia são alguns exemplos, além do próprio Reino Unido, naturalmente. O direito 

                                                

 

7 Texto original: The conclusion that the value of regulation is an empirical question conflicted with an 
apparent lack of concern by regulatory authorities with assessing the costs and benefits of regulation. This, in 
turn, led to questioning the assumption that regulation is motivated by the public interest . That opened the 
door to modeling the behavior of participants in the political process as being motivated, like those in the market 
process, by self-interest.

 

8 Gernon e Meek (2001, p. 3) citam as variáveis que influenciam no desenvolvimento da contabilidade como 
sendo [ ] external finance, legal system, political and economic ties with other countries, levels of inflation, 
size and complexity of business enterprises, sophistication of management and the financial community, general 
levels of education, and culture.
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romano é normalmente praticado em países que estiveram sob influência do império romano 

inicialmente e, posteriormente, sob influência francesa. A França, Alemanha, Itália, Portugal e 

Espanha são os principais exemplos dessa tradição na Europa. Países que foram colônias 

ibéricas na América do Sul adotam, naturalmente, o regime de direito romano.  

Assim, a existência de diferenças entre os modelos contábeis de cada país seria justificada 

pela estrutura de relacionamento entre grupos de usuários e seus respectivos poderes de 

influência no processo de elaboração, discussão e modificação de pronunciamentos, bem 

como pelas diferenças entre os níveis de desenvolvimento econômico, fontes de 

financiamento, sistema legal, níveis de inflação e culturas, tanto dos responsáveis pela 

preparação quanto dos usuários das demonstrações contábeis.9  

Entretanto, se por um lado as diferenças explicam as desigualdades entre os modelos 

contábeis de cada país, as similaridades, por sua vez, corroboram o motivo da sua 

aproximação. Nair e Frank (1980, p. 426) afirmam que as similaridades relativas às práticas 

de mensuração e divulgação entre os países podem ser mais afetadas pela aproximação das 

suas experiências econômicas, como altas taxas de inflação e a emergência de empresas com 

significantes investimentos estrangeiros. Em seu estudo, eles encontraram uma forte relação 

entre variáveis econômicas e culturais e as práticas de mensuração e divulgação das 

informações contábeis em uma amostra de 46 países.10  

Essa relação entre desenvolvimento econômico e evolução da contabilidade ainda se faz 

presente nos dias atuais. Basta observar as mudanças recentes no cenário econômico mundial 

e as suas influências no direcionamento da contabilidade. De acordo com Alhashim e Arpan 

(1992, p. 1), o crescimento das transações internacionais tem sido tão intenso que 

praticamente todos os países têm se tornado mais dependentes de investimentos e negócios 

                                                

 

9 Weffort (2005, p. 40) afirma que, a despeito da variedade de razões levantadas na literatura para as diferenças 
nas práticas contábeis, aquelas apontadas como mais relevantes, de modo geral, podem ser enquadradas em pelo 
menos um dos seguintes grupos: i) características e necessidades dos usuários das demonstrações contábeis; ii) 
características dos preparadores das demonstrações contábeis (contadores); iii) modos pelos quais se pode 
organizar a sociedade na qual o modelo contábil se desenvolve, refletidos principalmente através de suas 
instituições; iv) aspectos culturais; v) outros fatores externos. 
10 Dentre as 14 variáveis econômicas e culturais consideradas pelo estudo, destacam-se renda per capita, 
consumo do setor privado em relação ao Produto Interno Bruto - PIB, saldo da balança comercial, produção 
agrícola em relação ao PIB, crescimento anual do PIB, taxa de inflação e língua nativa. 
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internacionais.11 Nessa mesma linha, Gernon e Meek (2001, prefácio) relacionam as recentes 

alterações da economia com a necessidade de informação demandada pelo mercado:  

Ao redor do mundo, barreiras comerciais estão caindo e indústrias inteiras estão sendo 
desregulamentadas. A democracia está se espalhando 

 
aumentando a escolha individual 

 
e o 

mercado capitalista tem sido tratado como o modelo econômico reinante. O capital é móvel e o 
mercado de capitais está se tornando global. Conduzindo esta transformação global estão a 
informatização e as telecomunicações. De fato, a nova tecnologia torna possível a 
internacionalização do produto e do mercado financeiro. Corporações, também, estão se 
reconstruindo para se adaptarem à economia global. Flexibilidade é a chave, assim como mais e 
mais delas se reorganizam em redes e acentuam alianças independentes e sociedades estratégicas 
com outras companhias, ao invés de serem auto-suficientes em todas as áreas. Informação, 
incluindo informação contábil, é um recurso crítico nessas reconstruções, sustentando os elos 
internos e com o mundo externo.12 (Tradução nossa).  

O mercado de capitais é considerado um elemento fundamental na transição para uma 

economia de mercado, que necessariamente envolve a privatização de empresas estatais e a 

necessidade de atração de investimento estrangeiro. Radebaugh e Gray (1997, p. 51) afirmam 

que com o crescimento do mercado de capitais torna-se indispensável a expansão da 

informação pública disponível para investidores potenciais. Entretanto, a necessidade de 

tornar as informações financeiras disponíveis para a ampliação das fontes de financiamento 

das empresas remonta à questão da harmonização13 das práticas contábeis internacionais que, 

na visão de Choi et al. (1999, p. 248), é uma das questões mais importantes enfrentadas por 

agências reguladoras, bolsas de valores e todos aqueles que preparam e utilizam as 

demonstrações contábeis.  

                                                

 

11 De acordo com Evans et al. (1994, p. 3), [...] negócios internacionais são, basicamente, qualquer atividade 
comercial que se estende além da fronteira nacional.

 

12 Texto original: Around the world, trade barriers are falling and whole industries are being deregulated. 
Democracy is spreading 

 

increasing individual choice 

 

and market capitalism has been embraced as the 
reigning economic model. Capital is mobile and capital markets are becoming global. Driving this global 
transformation are computerization and telecommunications. Indeed, new technology makes the 
internationalization of product and finance markets possible. Corporations, too, are making themselves over to 
adapt to the global economy. Flexibility is the key as more and more of them reorganize as networks and stress 
interdependent alliances and strategic partnerships with other companies, rather than self-sufficiency in all 
areas. Information, including accounting information, is a critical resource in these makeovers, supporting the 
linkages both internally and with outside world.

 

13 Weffort (2005, nota da autora) contrasta a utilização dos termos harmonização e convergência , ao afirmar 
que a utilização do termo harmonização pela literatura deve-se, em grande parte, a uma estratégia política 
visando a alcançar melhores resultados no processo de adoção de padrões globais pelos países, especialmente no 
que se refere ao projeto conjunto do International Accounting Standards Board (IASB) com o Financial 
Accounting Standards Board (FASB). Choi et al. (1999, p. 248), por sua vez, comparam o significado dos 
termos harmonização e padronização , ao indicar que In contrast to harmonization, standardization 
generally means the imposition of a rigid and narrow set of rules, and may even apply a single standard or rule 
to all situations. Standardization does not accommodate national differences and is therefore more difficult to 
implement internationally. Harmonization is much more flexible and open; it does not take a one-size-fits-all 
approach. It accommodates national differences and has made a great deal of progress internationally in recent 
years.
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Embora considerado um tema recente na contabilidade, Paton e Littleton, em 1940, já 

reconheciam a necessidade de harmonização das práticas contábeis, ao enfatizarem o 

contraste entre o caráter público das informações contábeis e os diferentes métodos 

reconhecidos na época para compilar e divulgar tais informações, concluindo pela evidente 

necessidade de adoção de uma estrutura consistente de práticas contábeis. Segundo eles 

(1940, p. 3):   

Relatórios corporativos têm tomado um caráter público; eles se tornaram dados básicos para os 
investidores, empregados, clientes e para o governo. Os princípios reconhecidos e os métodos 
adotados ao compilar, testar e divulgar informações contábeis se tornaram assuntos de grande 
preocupação. Nessa situação, a necessidade de um modelo consistente de padrões contábeis é 
evidente.14 (Tradução nossa).  

Apesar dessa consideração ter sido concebida em um contexto bastante diferente, quando da 

quebra da Bolsa de Nova Iorque emergiram as pressões determinantes para o 

desenvolvimento de uma estrutura de práticas contábeis localmente consistente, nitidamente a 

globalização da economia e a internacionalização do mercado de capitais têm exercido 

pressões semelhantes àquelas decorrentes da Crise de 1929, com a diferença de que os 

esforços atuais são direcionados para a harmonização das práticas contábeis no âmbito 

internacional.    

2.2 Estágio atual do processo de harmonização das práticas contábeis  

Em resposta ao processo de harmonização das práticas contábeis, em 1973 o International 

Accounting Standard Committee - IASC foi criado com o propósito de desenvolver o 

conjunto de normas internacionais de contabilidade, denominado de IFRS. Após passar por 

diversas mudanças e visando a garantir maior independência ao órgão emissor de normas, em 

2001, houve a criação do International Accounting Standard Board - IASB.  

Os objetivos do IASB consistem em desenvolver um único conjunto global de normas 

contábeis de alta qualidade, promover a adoção dessas normas, e tornar possível a 

harmonização entre as práticas contábeis locais e as normas internacionais de contabilidade. O 

                                                

 

14 Texto original: Corporation reports have taken on a public character; they have become basic data for the 
investor, for the employee, the consumer, and the government. The principles recognized and the methods 
followed in compiling, testing, and reporting accounts have become matters of wide concern. In this situation the 
need for a consistent framework of accounting standards is evident.
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IASC emitiu 41 IAS que foram endossadas pelo IASB em 2001. A partir dessa data e até 

dezembro de 2007, o IASB emitiu 8 novos pronunciamentos chamados de IFRS.  

Em relação ao ambiente norte-americano, em 1973, em substituição ao APB, o FASB, uma 

instituição não-governamental, foi criado com o objetivo de estabelecer e aperfeiçoar os 

padrões contábeis norte-americanos. O órgão fiscalizador do atendimento às práticas 

contábeis nos Estados Unidos é a SEC, que exerce poder de enforcement sobre a aderência às 

normas do FASB, ou seja, determina a obrigatoriedade de atendimento aos pronunciamentos 

publicados pelo FASB.   

Nos EUA, pode-se considerar que o processo de harmonização das práticas contábeis teve 

início em 1994, quando foram envidados esforços em conjunto com o IASC no sentido de 

desenvolver um normativo específico sobre lucros por ação (earnings per share). Anos mais 

tarde, em outubro de 2002, o FASB e o IASB assinaram o Acordo de Norwalk, que 

formalizava o comprometimento dessas duas entidades com o processo de convergência entre 

os US GAAP e as IFRS. De acordo com Fajardo (2007, p. 59), um dos principais pontos 

estabelecidos pelo acordo trata da coordenação entre o FASB e o IASB na emissão de futuras 

normas, com o objetivo de ambos avaliarem conjuntamente eventuais interpretações 

divergentes sobre um mesmo assunto contábil.  

Posteriormente, em fevereiro de 2006, o FASB e o IASB publicaram um memorando 

intitulado A Roadmap for Convergence between IFRS and U.S. GAAP 

 

2006-2008, que 

reafirma o compromisso de ambas as entidades desenvolverem um conjunto de normas 

comuns, de modo a melhorar a consistência e comparabilidade das demonstrações contábeis. 

Os principais objetivos do referido documento são enfatizados por Fajardo (2007, p. 59):  

[...] Em 2008, o FASB e o IASB querem determinar se as diferenças mais consideráveis em 
algumas áreas específicas seriam eliminadas. A pauta para os projetos de curto prazo inclui: (i) o 
FASB irá examinar questões relacionadas à aplicação opcional do valor justo, investimento em 
propriedades, pesquisa e desenvolvimento, e eventos subseqüentes (ii) o IASB examinará custos 
de empréstimos, joint ventures, e divulgação por segmento (iii) e como um projeto mútuo eles irão 
examinar imparidade e imposto de renda.15 (Tradução nossa).  

                                                

 

15 Texto original: [ ] In 2008, FASB and IASB want to determine whether major differences in a few focused 
areas should be eliminated. The agenda for the short-term projects include: (1) FASB will examine the issue of 
fair value option, investment properties, research and development, and subsequent events (2) IASB will examine 
borrowing costs, joint ventures, and segment reporting (3) and as a joint project they will examine impairment 
and income tax.
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Com relação ao processo de harmonização nos demais países, um recente estudo de Deloitte e 

Touche (2006) indica que, até a data de edição do referido documento, mais de 90 países 

passaram a permitir ou requerer a adoção das IFRS por empresas listadas em bolsas de 

valores. O estudo ainda revela que muitos países africanos e asiáticos, tais como África do 

Sul, China e Filipinas, têm estabelecido planos voltados à harmonização das práticas 

contábeis locais às IFRS. Quanto à América Latina, países como Costa Rica, República 

Dominicana, Panamá e Venezuela já utilizam as IFRS, enquanto que Peru, México e Brasil 

têm políticas formais para harmonização no futuro.    

2.3 Risco de crédito e gerenciamento de resultados  

O conceito de crédito, segundo Assaf Neto (1999, p. 99), [...] diz respeito à troca de bens 

presentes por bens futuros. De um lado, uma empresa que concede crédito troca produtos por 

uma promessa de pagamentos futuros. Já  uma empresa que obtém crédito recebe produtos e 

assume o compromisso de efetuar o pagamento futuro.

 

Observa-se que o termo produtos

 

pode assumir tanto o sentido de recursos financeiros, como o de bens e serviços, pois as 

operações de aquisição a prazo de bens ou serviços também representam uma modalidade de 

financiamento obtido junto aos fornecedores.   

Ao afirmar que o conceito de crédito está associado à [...] troca de bens e serviços oferecidos 

no presente, por uma promessa de recebimento no futuro das compensações financeiras 

relativas ao fornecimento de bens e serviços , Vicente (2001, p. 33) considera o juro 

remuneratório pela disponibilidade dos recursos quando menciona compensações 

financeiras . Essa figura não é observada na definição dada por Assaf Neto (1999, p. 99), 

anteriormente citada, e por Schickel (1997, p. 25) que se refere ao significado de crédito como 

[...] todo ato de vontade ou disposição de alguém de destacar ou ceder, temporariamente, 

parte de seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de que esta parcela volte à sua posse 

integralmente, após decorrer o tempo estipulado.

  

Nesse sentido, pode-se conceber uma definição do conceito de crédito como sendo aquele 

correspondente à troca, no presente, de bens e serviços por um compromisso de recebimento, 

no futuro, do capital equivalente à troca somado ao custo da sua disponibilidade. E, em um 

sentido mais amplo, entende-se que o mercado de crédito corresponde ao conjunto dessas 
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atividades, por meio do qual são supridas as necessidades de caixa de curto e médio prazos do 

comércio, indústria, empresas prestadoras de serviços, pessoas físicas e demais agentes 

econômicos.  

Durante o processo de concessão de crédito, o risco de inadimplência16 significa 

probabilidade de ocorrência de perdas por parte dos agentes supridores de capital. Essa 

incerteza é definida pelo IFRS 7 como o risco de perda financeira provocada pelo 

descumprimento dos termos contratuais, os quais a contraparte se propôs a cumprir.17   

Há, portanto, uma perda financeira potencial decorrente da falta de habilidade da contraparte 

em cumprir suas obrigações assumidas contratualmente. Quando inadimplente, espera-se que 

parte do principal investido e do juro correspondente não seja recebida. A probabilidade de 

inadimplência e conseqüente expectativa de perda dependem principalmente da capacidade 

financeira da contraparte em honrar seus compromissos, bem como das condições do 

ambiente econômico e das condições contratuais do crédito concedido.  

O reconhecimento contábil da perda financeira potencial (ou provisão para devedores 

duvidosos), decorrente da exposição ao risco de crédito de instrumentos financeiros que não 

são mensurados com base em valores de mercado observáveis, envolve a estimativa de perdas 

futuras por inadimplência, como no caso das operações de crédito, que são mensuradas ao 

custo amortizado.   

Essa subjetividade em que se pauta a mensuração da provisão para devedores duvidosos tem 

sido objeto de diversas pesquisas nas últimas décadas. Segundo Ryan (2007, p. 93), a 

necessidade de julgamento ao se estimar a perda financeira em atividades de concessão de 

crédito permite que as instituições financeiras gerenciem seus resultados, capital regulatório e 

outros números contábeis. Ryan ainda cita como exemplo a crise do setor bancário nos 

Estados Unidos da metade dos anos 70 até o início dos anos 90, quando a preocupação era 

que os bancos subestimassem suas provisões para devedores duvidosos na tentativa de se 

apresentarem mais lucrativos ou solventes. Em contraste, durante períodos de crescimento 

                                                

 

16 Entende-se por inadimplência o atraso no pagamento do crédito tomado, que pode incorrer em perdas 
definitivas com o não recebimento do crédito. O termo default amplamente utilizado na língua inglesa em 
situações de inadimplência possui interpretação similar. 
17 Texto original: The risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other party 
by failing to discharge an obligation. Adicionalmente, Perera (1998, p. 98) também define o risco de crédito 
como o risco da contraparte deixar de cumprir suas obrigações relativas ao serviço da dívida . 
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econômico, como da metade dos anos 90 até o ano 2000, a preocupação era que os bancos 

superestimassem suas provisões para devedores duvidosos com intuito de estocar lucro para 

períodos futuros.  

Nesse sentido, dois achados importantes são proporcionados por recentes estudos empíricos 

relacionados à provisão para devedores duvidosos. Em primeiro lugar, considerando que os 

resultados desses estudos não são uniformes, pode-se afirmar que geralmente concluem sobre 

a discricionariedade do comportamento da provisão para devedores duvidosos com o objetivo 

de uniformizar os resultados contábeis comparativamente a exercícios sociais anteriores18, 

aumentar o capital regulatório quando preciso e, em função da legislação fiscal vigente de 

cada país, reduzir impostos.19   

Dentro do contexto norte-americano, Ryan (2007, p. 118) afirma que os bancos aumentam ou 

reduzem a estimativa de perda financeira por inadimplência decorrente das atividades de 

concessão de crédito de modo a apresentar um resultado contábil sem grandes variações 

comparativamente a períodos anteriores. Essa prática se torna menos aparente pela 

intensificação das baixas de empréstimos incobráveis (conhecidas como charge-offs ou write-

offs) em períodos em que a provisão para devedores duvidosos é aumentada.   

Com relação ao capital regulatório, ainda no contexto norte-americano, considerando que a 

provisão para devedores duvidosos é incluída no capital nível II ao valor máximo de 1,25% 

dos ativos ponderados pelos respectivos fatores de risco, Ryan (2007, p. 119) afirma que, ao 

incluir a provisão no capital nível II antes do cálculo dos impostos, ela aumenta o capital nível 

                                                

 

18 Karagaretnam et al. (2004, p. 130) se referem em detalhes à uniformidade dos resultados contábeis ou income 
smoothing, como é mencionada pela língua inglesa, ao afirmar que Managers of banks have incentives to 
smooth income to reduce the variability in reported earnings. By reducing earnings variability, bank managers 
can reduce perceived risk because earnings variability is a key indicator of risk. To smooth income, a bank 
manager takes actions to increase reported income when actual income is low, takes action to decrease reported 
income when actual income is high, and takes no action to adjust income when it is in line with expectations.

 

19 Para um tratamento mais profundo, Ryan (2007, p. 118) cita as seguintes pesquisas: S. Moyer, Capital 
Adequacy Ratio Regulation and Accounting Choices in Commercial Banks , Journal of Accounting and 
Economics (Julho de 1990); M. Scholes, G. Wilson, M. Wolfson, Tax Planning, Capital Planning, and Financial 
Reporting Strategy for Commercial Banks , Review of Financial Studies (Outubro de 1990); A. Beatty, S. 
Chamberlain, J. Magliolo, Managing Financial Reports of Commercial Banks: The Influence of Taxes, 
Regulatory Capital, and Earnings , Journal of Accounting Research (Outono de 1995); J. Collins; D. 
Shackelford, and J. Wahlen, Bank Differences in the Coordination of Regulatory Capital, Earnings, and Taxes , 
Journal of Accounting Research (Outono de 1995); A. Ahmed, C. Takeda, S. Thomas, Bank Loan Loss 
Provision: A Reexamination of Capital Management, Earnings Management, and Signaling Effects , Journal of 
Accounting and Economics, (Novembro de 1999); C. Liu, S. Ryan, Income Smoothing over the Business Cycle: 
Changes in Banks Coordinated Management of Provisions for Loan Losses and Loan Charge-offs from the Pre-
1990 Bust to the 1990s Boom , Accounting Review (Março de 2006). 
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II no montante representado pela multiplicação entre a taxa fiscal e o valor da provisão para 

devedores duvidosos, pois a provisão, por ser dedutível nos EUA, diminui o patrimônio 

líquido em um montante inferior ao somado no capital nível II, ao qual é adicionado o valor 

integral da provisão.   

Quanto aos impostos, no que tange ao ambiente fiscal norte-americano, Ryan (2007, p. 119) 

afirma que, até a reforma tributária ocorrida em 1986, deduções de impostos eram fortemente 

associadas à provisão para devedores duvidosos, o que motivava os bancos a superestimarem 

suas provisões. Desde 1986, em virtude da reforma tributária, deduções de impostos são 

geralmente associadas à baixa de empréstimos incobráveis.  

Em segundo lugar, estudos empíricos revelam que, com freqüência, o mercado reage 

positivamente a aumentos na provisão para devedores duvidosos.20 Ryan (2007, p. 119) cita 

como exemplo o aumento de quase 15% do valor de mercado do Citicorp dois dias após 

divulgar sua provisão para perda de aproximadamente um bilhão de dólares, em maio de 

1987, para os créditos concedidos a países em desenvolvimento (chamados de LDC 

 

less 

developed countries). Uma das explicações para esse comportamento é que os bancos 

reconhecem a provisão para devedores duvidosos quando cumprem os requerimentos 

dispostos pela sua política de crédito ou quando acreditam que seus resultados sejam 

suficientemente altos para absorvê-la.  

Por fim, ressalta-se que o presente estudo não irá formular hipóteses relacionadas a práticas de 

gerenciamento de resultados. Serão necessários trabalhos complementares para que os 

resultados desta pesquisa possam ser objetivamente relacionados aos achados de trabalhos que 

tratem do gerenciamento de resultados por meio da provisão para devedores duvidosos.  

                                                

 

20 Para um tratamento mais profundo, Ryan (2007, p. 118) cita as seguintes pesquisas: W. Beaver, C. Eger, S. 
Ryan, M. Wolfson, Financial Reporting, Supplemental Disclosures, and Bank Share Prices , Journal of 
Accounting Research (Outono de 1989); J. Elliott, D. Hanna, W. Shaw The evaluation by the Financial Markets 
of Changes in Bank Loan Loss Reserve Levels , Accounting Review (Outubro de 1991); P. Griffin, S. Wallach, 
Latin American Lending by Major U.S. Banks: The Effect of Disclosure about Non-Accrual Loans and Loan 

Loss Provisions , Accounting Review (Outubro de 1991); J. Wahlen, The Nature of Information in Commercial 
Bank Loan Loss Disclosures , Accounting Review (Julho de 1994); C. Liu, S. Ryan, The Effect of Bank Loan 
Portfolio Composition on the Market Reaction to and Anticipation of Loan Loss Provisions , Journal of 
Accounting Research (Primavera de 1995); W. Beaver, E. Engel, Discretionary Behavior with Respect to 
Allowances for Loan Losses and the Behavior of Security Prices , Journal or Accounting and Economics 
(Agosto de 1996); C. Liu, S. Ryan, J. Wahlen, Differential Valuation Implications of Loan Loss Provisions 
across Banks and Fiscal Quarters , Accounting Review (Janeiro de 1997).  
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2.4 Provisão para devedores duvidosos segundo as IFRS  

Imparidade é um tema sobre o qual diferentes interpretações emergem quando considerados 

os requerimentos estabelecidos pela IAS 39. Essas diferenças se manifestaram inicialmente 

quando, em junho de 2002, o Exposure Draft Amendments to IAS 32, Financial Instruments: 

Disclosure and Presentation and IAS 39, Financial Instruments: Recognition and 

Measurement não convenceu todos os membros do IASB, tendo um deles, inclusive, 

formalizado sua discordância sobre o tema imparidade. As propostas contidas no exposure 

draft foram emendadas pouco antes da publicação do texto atual da norma, ocasião em que 

três membros do IASB, citando imparidade como um ponto de desacordo, votaram contra sua 

publicação.21  

Os dois pontos que mais favorecem o surgimento de opiniões divergentes relacionadas à 

imparidade são: (i) se, por meio de uma avaliação individual, tiver sido constatado que um 

ativo financeiro não está com imparidade, o mesmo ativo pode então ser incluído em um 

grupo de ativos sujeitos à avaliação coletiva para fins de imparidade e (ii) como tratar de 

perdas por imparidade decorrentes de instrumentos de capital classificados como ativos 

financeiros disponíveis para venda22. Mais adiante, neste capítulo, a primeira questão será 

tratada com mais profundidade, por estar diretamente relacionada com o tema central da 

presente pesquisa, ao contrário da segunda questão que foge ao escopo deste trabalho.   

2.4.1 Conceitos introdutórios sobre a IAS 39 

Os critérios de mensuração da provisão para devedores duvidosos, segundo as normas 

internacionais de contabilidade, são estabelecidos pela IAS 39 

 

Financial Instruments: 

Recognition and Measurement. A referida norma classifica todos os ativos financeiros e 

                                                

 

21 Anexo à IAS 39 encontra-se o tópico Dissenting opinions, no qual são apontados os pontos de desacordo e 
quais  membros do IASB se manifestaram contrariamente. As questões citadas relacionadas à imparidade e os 
membros do IASB que se pronunciaram constam dos parágrafos DO2, DO4, DO7 e DO12-DO14. 
22 A IAS 39 não dispõe de um guia ou orientações suficientemente detalhadas sobre indicadores de imparidade 
específicos para instrumentos de capital e, conseqüentemente, surgem questões sobre quando, na prática, tais 
investimentos estão com imparidade. O IASB reconheceu que, para instrumentos de capital com mercado ativo, 
qualquer indicador de imparidade que não seja uma queda do valor justo abaixo do seu custo é provavelmente 
arbitrário em alguma extensão. Se os mercados são razoavelmente eficientes, o preço de mercado atual é a 
melhor estimativa do desconto a valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados. Entretanto, os membros do 
IASB que se pronunciaram contrariamente em relação ao assunto consideraram importante um guia de 
orientações suficientemente detalhadas de modo que possam ser endereçadas questões que surgem na prática. 
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passivos financeiros em quatro categorias específicas. A necessidade de classificação dos 

instrumentos financeiros em diferentes categorias decorre da variedade de modelos de 

mensuração estabelecidos pela IAS 39, em que alguns instrumentos financeiros são 

mensurados ao custo amortizado, enquanto que outros ao valor justo. Conseqüentemente, a 

classificação atribuída a um instrumento financeiro no momento inicial de seu 

reconhecimento irá determinar o método de mensuração contábil subseqüente.   

Embora exista uma IAS que trate especificamente sobre a imparidade de ativos, a IAS 36 

 

Impairment of assets, os critérios para mensuração da imparidade de ativos financeiros são 

estabelecidos pela IAS 39. Com relação aos requisitos para apresentação e divulgação de 

informações acerca de instrumentos financeiros, estes são dispostos pela IFRS 7 

 

Financial 

Instruments: Disclosures.  

Nesse sentido, as quatro categorias estabelecidas pela IAS 39 para fins de classificação de 

instrumentos financeiros são: ativo financeiro ou passivo financeiro pelo valor justo por via 

dos resultados, investimentos detidos até a maturidade, ativos financeiros disponíveis para 

venda, e empréstimos concedidos e contas a receber.23   

De acordo com a IAS 39, empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros 

não derivativos com pagamentos fixados ou determináveis que não são cotados em mercado 

ativo e devem ser mensurados ao custo amortizado. O Guia de Aplicação da IAS 39 

estabelece que qualquer ativo financeiro não derivativo com fluxo de pagamentos fixos ou 

determináveis (incluindo empréstimos, contas a receber comerciais, investimentos em 

instrumentos de dívida e depósitos detidos em bancos) pode potencialmente satisfazer a 

definição de empréstimos e contas a receber. Entretanto, um ativo financeiro que esteja cotado 

em um mercado ativo (tal como instrumento de dívida cotado) não se qualifica para fins de 

classificação como empréstimo ou contas a receber.   

Com base no Guia de Aplicação da IAS 39, um instrumento financeiro é considerado como 

cotado em mercado ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis, se 

                                                

 

23 Em virtude de diferentes interpretações do texto original em inglês, os termos em português foram extraídos 
da IAS 39, oficialmente traduzida para a língua portuguesa, disponível no sítio da União Européia: 
www.europa.eu/index_pt.htm. Os termos na língua inglesa originalmente utilizados são, respectivamente: 
financial asset or financial liability at fair value through profit or loss, held-to-maturity investments, available-
for-sale financial assets e loans and receivables. 

http://www.europa.eu/index_pt.htm
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forem provenientes de troca, negociante, corretor, grupo industrial, serviço de preços ou 

agência reguladora, e se esses preços representarem as transações atuais de mercado, com 

ocorrência regular e em condições livres de relacionamento no que tange à estrutura societária 

das partes. O objetivo de determinar o valor justo de um instrumento financeiro que seja 

negociado em mercado ativo é chegar a um preço mediante o qual uma transação poderia 

ocorrer na data do balanço no mercado ativo mais vantajoso, ao qual a entidade tenha acesso 

imediato. A existência de cotações de preços publicadas em um mercado ativo é a melhor 

evidência do valor justo e quando elas existem são usadas para mensurar o ativo financeiro ou 

o passivo financeiro. Dessa forma, não é necessária a constituição de qualquer tipo de 

provisão referente ao risco de crédito da contraparte, uma vez que o próprio valor de mercado 

já reflete o valor provável de realização de um determinado ativo financeiro mensurado por 

tal método.  

Sendo assim, para efeitos do presente estudo, as operações de crédito, sujeitas à provisão para 

devedores duvidosos como forma de ajuste ao seu valor provável de realização, por serem 

instrumentos financeiros não derivativos com fluxo de pagamentos fixos ou determináveis 

sem cotação em mercado ativo, satisfazem as condições para enquadramento na categoria de 

empréstimos concedidos e contas a receber e, assim, devem ser mensuradas ao custo 

amortizado.  

O termo impairment é amplamente utilizado pela IAS 39 e incorpora diversos significados. 

Por esse motivo pode ser considerado como um termo de difícil tradução. Não é objetivo da 

presente pesquisa aprofundar uma discussão acerca das definições correspondentes ao termo, 

entretanto buscou-se apoio nas definições adotadas pelas normas internacionais de 

contabilidade para orientar o leitor em seu entendimento e definir um termo a ser seguido pela 

presente pesquisa. Nesse sentido, entende-se que impairment loss ou perda por imparidade 

(conforme oficialmente traduzido pela UE)24 de uma operação de crédito corresponde ao seu 

ajuste para provável valor de realização, ou seja, à provisão para devedores duvidosos.   

No que tange à provisão para devedores duvidosos, de acordo com a IAS 36 

 

Impairment of 

assets, [...] perda por imparidade é o montante pelo qual a quantia escriturada de um ativo ou 

                                                

 

24 Termo em português obtido por meio da IAS 39 oficialmente traduzida para a língua portuguesa, disponível 
no sítio da União Européia: www.europa.eu/index_pt.htm. 

http://www.europa.eu/index_pt.htm
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de uma unidade geradora de caixa excede seu montante recuperável .25 Já o Pronunciamento 

Técnico CPC 01 

 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos26, de modo semelhante, define 

perda por desvalorização como sendo o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de 

uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável . Nesse mesmo sentido, KPMG 

(2007, p. 400) afirma o seguinte:  

Uma perda por imparidade de um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado é a diferença 
entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, 
descontados à taxa de juro efetiva original do ativo.27 (Tradução nossa).  

Essa definição é restrita aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (ou seja, aos 

ativos financeiros classificados como investimentos detidos até a maturidade e empréstimos 

concedidos e contas a receber), pois, no caso daqueles mensurados ao valor justo, as 

diminuições decorrentes do ajuste ao valor provável de realização já estão reconhecidas pelo 

valor de mercado.  

Em linhas gerais, a IAS 39 trata da imparidade de ativos financeiros em duas etapas. 

Inicialmente, uma entidade deve avaliar se existe ou não prova objetiva de que um ativo 

financeiro ou um grupo de ativos financeiros esteja com imparidade, à data de cada balanço. 

Posteriormente, caso haja prova objetiva de imparidade, a entidade deve mensurar e 

reconhecer a perda por imparidade no período de referência. Os procedimentos para 

mensuração da perda por imparidade diferem entre ativos financeiros escriturados pelo custo 

amortizado e ativos financeiros disponíveis para venda28. A presente pesquisa se delimita aos 

ativos financeiros escriturados pelo custo amortizado, excetuando-se aqueles classificados 

como investimentos detidos até a maturidade.  

                                                

 

25 Texto original: [ ] impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset or a cash- 
generating unit exceeds its recoverable amount.

 

26 O Pronunciamento Técnico CPC 01 tem como objetivo definir procedimentos visando a assegurar que os 
ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele possível de ser recuperado por uso ou 
por venda. 
27 Texto original: An impairment loss for financial assets measured at amortized cost is the difference between 
the asset s carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the asset s 
original effective interest rate.

 

28 Existe também uma diferença em se uma perda por imparidade pode ser revertida, dependendo de o ativo 
financeiro disponível para venda em questão ser um instrumento de dívida ou de capital (debt or equity 
instrument). Para um tratamento mais profundo, recomenda-se a leitura dos parágrafos 69 e 70 da IAS 39 e dos 
parágrafos BC125 ao BC130 do Basis for Conclusions da IAS 39. Outra exceção é feita em relação ao 
reconhecimento de ganhos e perdas no patrimônio líquido. De acordo com o parágrafo 55-b da IAS 39, as 
quantias reconhecidas a título de perda por imparidade e de resultado de variação cambial devem figurar no 
resultado da entidade no momento da baixa do ativo financeiro. 
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2.4.2 Perda incorrida versus perda esperada 

De acordo com a IAS 39, um ativo financeiro está com imparidade e são incorridas perdas por 

imparidade se, e apenas se, existir prova objetiva de imparidade como resultado de um ou 

mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e cujo impacto 

possa ser fielmente mensurado nos fluxos de caixa futuros estimados.   

Perdas esperadas como resultado de acontecimentos futuros não são reconhecidas. Tendências 

futuras possíveis ou esperadas que possam levar a uma perda no futuro (por exemplo, uma 

expectativa de aumento na taxa de desemprego ou de recessão econômica) também não 

devem ser consideradas pela contabilidade. Nesse sentido, PricewaterhouseCoopers (2006, p. 

6308) conclui que [...] reconhecer perda por imparidade com base em transações e eventos 

futuros esperados não estaria consistente com um método de custo amortizado .29  

Tendo em vista que o modelo de mensuração estabelecido pela IAS 39 é um método baseado 

em perdas incorridas , uma perda por imparidade não pode ser reconhecida no momento em 

que o ativo correspondente também for reconhecido, ou seja, antes que um evento de perda 

tenha acontecido. Tal procedimento é consistente com o modelo de perda incorrida , pois, 

ainda que haja expectativa de perdas no futuro, uma perda somente pode ser considerada 

como incorrida quando da identificação de prova objetiva de imparidade como resultado de 

um ou mais eventos ocorridos após o momento do reconhecimento do ativo financeiro.  

O exemplo a seguir foi adaptado a partir de PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6309) e ilustra 

uma situação em que é ressaltado o conceito de perda incorrida no reconhecimento da perda 

por imparidade de um ativo financeiro. Supondo que a entidade A empreste $1.000 a um 

grupo de clientes e que, baseada em sua experiência histórica, a entidade A espere que 1% do 

principal dos empréstimos concedidos não será recebido. Nessa situação, não é permitido que 

a entidade A reduza a quantia escriturada do ativo financeiro em $10 imediatamente no 

momento do reconhecimento inicial desse ativo.   

Dessa forma, conclui-se que o método de mensuração disposto pela IAS 39 permite apenas o 

reconhecimento de perdas por imparidade substanciadas por eventos de perda que tenham 

                                                

 

29 Texto original: [ ] to recognise impairment on the basis of expected future transactions and events would 
not be consistent with an amortised cost model.
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efetivamente ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e antes da data de 

encerramento do balanço.  

De acordo com o modelo de perda incorrida estabelecido pela IAS 39, uma perda por 

imparidade é reconhecida apenas se existir prova objetiva de imparidade como resultado de 

eventos passados que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. Além 

disso, o reconhecimento de uma perda por imparidade imediata baseada em expectativas 

futuras não seria consistente com a regra geral de que um ativo financeiro deveria ser 

inicialmente mensurado a valor justo, considerando também o fato de a expectativa de perda 

inicial já estar contida no spread de risco de crédito do cliente.  

Dessa forma, fica evidente que o modelo de reconhecimento de provisão para devedores 

duvidosos ao qual a IAS 39 se refere é um método baseado em perdas incorridas, que é 

bastante diferente do conceito de perda esperada. Uma perda incorrida na data do balanço é 

aquela cujo evento econômico que a ocasiona já aconteceu, enquanto que uma perda esperada 

se antecipa à realização desse evento.   

Nesse sentido, de acordo com a IAS 39, perdas que são esperadas como resultado da 

ocorrência de eventos futuros, não importando o quanto provável sejam, não são 

reconhecidas. Sendo assim, à data do balanço, se uma instituição financeira esperar que um 

certo evento econômico aconteça, por exemplo, um aumento na taxa de desemprego, as 

conseqüências desse evento seriam consideradas pela contabilidade, ou seja, um provável 

aumento no saldo de provisão para devedores duvidosos, no caso de um modelo baseado em 

perdas esperadas. Mas não no caso de um baseado em perdas incorridas.  

Essa divergência conceitual implica em alguns prováveis conflitos no caso de uma eventual 

transição das práticas contábeis locais para as IFRS. No caso do Brasil, por exemplo, o 

modelo adotado se baseia no conceito de perda esperada, assim como os métodos adotados 

por diversos países, alguns dos quais expostos mais à frente por corresponderem aos países de 

origem das instituições financeiras pertencentes à amostra estudada. Outro conflito consiste 

na aplicação dos requerimentos constantes do Basiléia II para fins de cálculo do limite 

operacional regulatório das instituições financeiras, cujo modelo adotado de cálculo de 

provisão para devedores duvidosos também se baseia em perdas esperadas.  
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2.4.3 Prova objetiva de imparidade 

Pode não ser possível identificar um único acontecimento que ofereça evidência objetiva e 

suficiente de que uma perda por imparidade tenha ocorrido. Pelo contrário, o efeito 

combinado de vários acontecimentos pode ser a causa da imparidade. Nesse sentido, de 

acordo com a IAS 39, a prova objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos está 

com imparidade inclui dados observáveis que chamam a atenção do detentor do ativo acerca 

dos seguintes acontecimentos de perda:  

a) Significativa dificuldade financeira do emitente ou obrigado; 

b) Quebra de contrato, tal como o atraso ou falta de pagamento de juro ou do principal; 

c) O mutuante, por razões econômicas ou legais relacionadas com as dificuldades financeiras 

do mutuário, oferece ao mutuário uma concessão que o mutuante de outra forma não 

consideraria; 

d) Torna-se provável que o mutuário vá entrar em processo de falência ou reorganização 

financeira; 

e) Desaparecimento de um mercado ativo para um ativo financeiro devido a dificuldades 

financeiras30; 

f) Dados observáveis indicando que existe um decréscimo mensurável nos fluxos de caixa 

futuros estimados de um grupo de ativos financeiros desde seu reconhecimento inicial, 

embora o decréscimo ainda não possa ser relacionado aos ativos financeiros individuais 

do grupo, incluindo: 

i) Alterações adversas relacionadas aos pagamentos efetuados pelos mutuários de um 

grupo (por exemplo, um número crescente de pagamentos atrasados ou um número 

crescente de mutuários de cartão de crédito que atingiram seu limite de crédito e estão 

pagando a quantia mínima mensal); ou 

ii) As condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com a falta de 

cumprimento das obrigações relativa aos ativos de um grupo (por exemplo, um 

aumento na taxa de desemprego na área geográfica em que os mutuários se 

estabelecem, um decréscimo no preço das propriedades para hipoteca na área 

                                                

 

30 Tal acontecimento de perda não é aplicável à categoria de empréstimos concedidos e contas a receber, pois, de 
acordo com a definição dessa categoria dada pela IAS 39, [...] os empréstimos concedidos e contas a receber 
são ativos financeiros [...] que não são cotados em mercado ativo .  O desaparecimento de um mercado ativo é 
um acontecimento de perda aplicável a ativos financeiros classificados como investimentos detidos até a 
maturidade e ativos financeiros disponíveis para venda.  
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correspondente, um decréscimo nos preços do petróleo para empréstimos concedidos a 

produtores de petróleo, ou alterações adversas nas condições do setor que afetem os 

mutuários do grupo).  

Em alguns casos, os dados observáveis exigidos para estimar a quantia de uma perda por 

imparidade relativa a um ativo financeiro podem estar limitados ou não ser totalmente 

relevantes para as circunstâncias correntes. Por exemplo, este pode ser o caso quando um 

mutuário está em dificuldades financeiras e há poucos dados históricos disponíveis 

relacionados com mutuários semelhantes. Nesses casos, de acordo com a IAS 39, uma 

entidade utiliza seu juízo de valor e experiência para estimar a quantia de qualquer perda por 

imparidade. Ainda de acordo com a referida norma, de forma semelhante, uma entidade pode 

utilizar seu juízo de valor experimentado para ajustar os dados observáveis para que um grupo 

de ativos financeiros reflita as circunstâncias correntes.   

2.4.4 Imparidade de ativos financeiros escriturados ao custo amortizado 

A IAS 39 estabelece que uma vez observada a existência de prova objetiva de que foi 

incorrida uma perda por imparidade em ativos financeiros escriturados ao custo amortizado, o 

valor da perda é mensurado como a diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor 

presente dos fluxos de caixa futuros estimados. Os fluxos de caixa estimados devem excluir as 

perdas de crédito futuras que não tenham sido incorridas e devem ser descontados à taxa de 

juro efetiva original do ativo financeiro (por exemplo, a taxa de juro efetiva calculada no 

reconhecimento inicial do ativo).   

O método do juro efetivo, conforme conceitos estabelecidos pela IAS 39, é uma maneira de 

calcular o custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro e de imputar 

o rendimento do juro ou gasto com juro durante o período de competência. A taxa de juro 

efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros 

estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro.   

De acordo com a IAS 39, ao calcular a taxa de juro efetiva, uma entidade deve estimar os 

fluxos de caixa considerando todos os termos contratuais do instrumento financeiro (por 

exemplo, pré-pagamentos, opções de compra embutidas e semelhantes), mas não deve 

considerar perdas de crédito futuras. O cálculo deve incluir todas as comissões e taxas pagas 
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ou recebidas entre as partes, custos de transação e todos os outros prêmios e descontos como 

parte integrante da taxa de juro efetiva.   

A IAS 39 permite que a quantia escriturada do ativo seja diretamente reduzida pelo valor da 

perda por imparidade ou que seja constituída uma conta específica de provisão. O valor da 

perda por imparidade deve ser reconhecido nos resultados. PricewaterhouseCoopers (2006, p. 

6312) oferece uma interpretação semelhante sobre a norma:  

A norma permite que a quantia escriturada do ativo seja reduzida tanto diretamente pela sua baixa 
ou por meio da utilização de uma conta de provisão, tal como uma provisão para perdas com 
empréstimos ou provisão para devedores duvidosos. Contudo, o montante de perda deve ser 
reconhecido no resultado.31 (Tradução nossa).  

O Guia de Aplicação da IAS 39 afirma que a imparidade de um ativo financeiro escriturado 

pelo custo amortizado é mensurada usando a taxa de juro efetiva original do instrumento 

financeiro, pois considera que descontar à taxa de juro corrente de mercado iria, com efeito, 

impor a mensuração do valor justo sobre ativos financeiros que são de outro modo 

mensurados pelo custo amortizado. Adicionalmente, ainda de acordo com o referido Guia de 

Aplicação, o cálculo do valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados de um ativo 

financeiro com garantia deve refletir os fluxos de caixa que podem resultar da execução 

menos os custos da obtenção e da venda da garantia, quer a execução seja ou não provável.  

Dessa forma, ficam claras as duas etapas mencionadas no tópico 2.4.1 Conceitos 

introdutórios sobre a IAS 39: a princípio, uma entidade avalia se existe ou não prova objetiva 

de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros esteja com imparidade; em 

havendo prova objetiva de imparidade, a entidade deve mensurar e reconhecer a perda por 

imparidade no período de referência.   

Tomando como exemplo uma prova objetiva de imparidade a renegociação dos prazos e 

condições de um empréstimo, a entidade deve projetar os fluxos financeiros da operação 

considerando as novas condições acordadas ou esperadas e descontá-los a valor presente pela 

taxa efetiva de juro calculada quando do reconhecimento inicial da operação. Caso a operação 

possua algum tipo de garantia, a sua execução deve ser considerada na projeção dos fluxos 

                                                

 

31 Texto original: The standard allows the carrying amount of the asset to be reduced either directly by writing 
it down or through use of an allowance account such as a loan loss provision or provision for bad and doubtful 
debts. However, the amount of the loss should be recognised in profit or loss.
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financeiros, bem como os custos incorridos para que a garantia seja realizada em termos 

financeiros32. A diferença entre o valor calculado e a quantia escriturada refere-se à perda por 

imparidade.  

Por fim, existem dois procedimentos distintos previstos pela IAS 39 no que tange à 

mensuração da perda por imparidade: a avaliação individual, aplicada em empréstimos 

individualmente relevantes para a entidade; e a avaliação coletiva, destinada a grupos de 

ativos financeiros associados de acordo com características de risco de crédito semelhantes, 

indicativas da capacidade do devedor de pagar todas as quantias devidas de acordo com os 

termos contratuais. Esses métodos de avaliação serão tratados com maior profundidade nos 

tópicos seguintes.   

2.4.5 Taxa de desconto apropriada 

Conforme mencionado anteriormente, a perda por imparidade de um ativo financeiro 

escriturado ao custo amortizado é mensurada por meio do desconto à taxa de juro efetiva  

original do ativo financeiro dos fluxos de caixa futuros estimados. Uma vez que a perda por 

imparidade reflete a diminuição da quantia escriturada, a qual é evidenciada por um 

decréscimo da estimativa dos fluxos de caixa futuros a serem recebidos, conforme 

mencionado anteriormente, o desconto à taxa de juro corrente do mercado iria impor a 

mensuração a valor justo do ativo financeiro, o que não seria apropriado para ativos 

financeiros mensurados ao custo amortizado.   

A taxa histórica efetiva, de acordo com PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6313), deve ser 

usada como a taxa de desconto independente de ser menor ou maior que a taxa corrente dos 

empréstimos concedidos pela entidade. Em outras palavras, a perda por imparidade de um 

empréstimo é baseada somente na redução dos fluxos de caixa estimados ao invés de 

eventuais mudanças nas taxas de juros. Esse método assegura que um ativo financeiro 

escriturado ao custo amortizado que estiver com imparidade continue a ser escriturado a um 

montante que considera o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros esperados, de um 

                                                

 

32 KPMG (2007, p. 404) corrobora tal conclusão ao afirmar que If the entity holds collateral for the financial 
asset, then the present value of the estimated cash flows includes the cash flows that may result from foreclosure 
less the costs for obtaining and selling the collateral. This is the case whether or not foreclosure is probable. 
Consequently, the collateral is not recognised as an asset separate from the impaired financial asset before 
foreclosure as this would result in double counting.
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modo consistente com a mensuração do ativo antes de estar com imparidade. O Guia de 

Aplicação da IAS 39 ratifica tal entendimento ao afirmar o seguinte:  

Se os termos de um empréstimo, de uma conta a receber, ou de um investimento detido até a 
maturidade forem renegociados ou de outra forma modificados devido a dificuldades financeiras 
do mutuário ou do emitente, a imparidade é mensurada usando a taxa de juro efetiva original antes 
da modificação dos termos.33 (Tradução nossa).  

Entretanto, de acordo com PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6314) existem duas exceções 

em que a taxa de juro efetiva original não é usada para mensurar a perda por imparidade, 

apresentadas a seguir:  

a) Nos casos em que um empréstimo, uma conta a receber ou um investimento detido até a 

maturidade tiver uma taxa de juro flutuante, a taxa de desconto para mensurar qualquer 

perda por imparidade será a taxa de juro flutuante corrente determinada de acordo com o 

contrato.34 

b) Para um empréstimo cuja taxa de juro pactuada seja fixa e que seja designado como item 

de proteção na categoria de fair value hedge of interest rate risk, a quantia escriturada do 

empréstimo é ajustada por qualquer mudança em seu valor justo atribuída a qualquer 

alteração na taxa de juro. A taxa de juro efetiva original do empréstimo antes da sua 

designação como item de proteção, contudo, torna-se irrelevante e a taxa efetiva de juro é 

recalculada utilizando a quantia escriturada ajustada do empréstimo.   

A IAS 39 não requer que os fluxos de caixa relacionados com uma conta a receber de curto 

prazo sejam descontados se o efeito do desconto a valor presente for imaterial .35 Entretanto, 

a norma não define efeito imaterial, o que leva a concluir que cada entidade deve determinar 

esse conceito com base em seu próprio julgamento.  

                                                

 

33 Texto original: If the terms of a loan, receivable or held-to-maturity investment are renegotiated or otherwise 
modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original 
effective interest rate before the modification of terms.

 

34 De acordo com KPMG (2007, p. 400), caso haja um percentual fixo sobre a taxa flutuante, esse percentual 
deve ser mantido e aplicado sobre a taxa de juro flutuante corrente: Such an effective yield might be a variable 
benchmark interest plus / minus a margin, e.g., three months LIBOR plus 40 basis points. In other words, the 
appropriate current market rate should consider adjustments for interest rates, but the original credit risk 
spread should be held constant and not be adjusted to reflect changes in credit spread.

  

35 Texto original: Cash flows relating to short-term receivables are not discounted if the effect of discounting is 
immaterial.
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Nesse sentido, o cálculo da perda por imparidade de uma operação de crédito pode ser 

ilustrado por meio do exemplo demonstrado a seguir, adaptado de PricewaterhouseCoopers 

(2006, p. 6314).  

Supondo que em 01 de janeiro de 20X0 a entidade A tenha concedido um empréstimo de $1 

milhão, à taxa nominal de 7%a.a. e com prazo de vencimento de 10 anos. O empréstimo 

deverá ser pago em 10 parcelas, cujos valores são obtidos por meio da fórmula abaixo:  

11

1
n

n

i

ii
VPPMT (1)  

Onde: 

PMT = valor por parcela; 

VP = valor presente do empréstimo ($1 milhão); 

i = taxa de juro nominal (7%a.a.); 

n = quantidade de parcelas (10).  

A aplicação da fórmula acima resulta no valor de $142.378 por parcela. Entretanto, supõe-se 

que a mesma operação ainda tenha incorrido em uma despesa de 1,25% sobre o principal 

emprestado (resultando em uma quantia de $12.500), por parte do mutuário, a título de taxa 

de abertura de crédito. Dessa forma, a taxa de juro efetiva da operação não mais será 7%a.a., 

pois a despesa adicional de $12.500 modificou o fluxo financeiro da operação, conforme 

demonstrado a seguir:  

Tabela 1 - Fluxos de caixa futuros estimados inicialmente 

Data Fluxos de caixa Receita de juro 
6,7321%a.a. 

Quantia 
escriturada 

    

01 Jan 20X0 (1.012.500)        1.012.500 
31 Dez 20X0 142.378 68.163 938.285 
31 Dez 20X1 142.378 63.167 859.075 
31 Dez 20X2 142.378 57.834 774.531 
31 Dez 20X3 142.378 52.143 684.296 
31 Dez 20X4 142.378 46.068 587.987 
31 Dez 20X5 142.378 39.584 485.193 
31 Dez 20X6 142.378 32.664 375.480 
31 Dez 20X7 142.378 25.278 258.380 
31 Dez 20X8 142.378 17.395 133.398 
31 Dez 20X9 142.378 8.980 - 
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A receita de juro foi calculada com base na nova taxa de juro efetiva de aproximadamente 

6,7321%a.a., que corresponde à taxa que irá igualar à quantia inicialmente escriturada de 

$1.012.500 a soma dos fluxos de caixa futuros de $142.378 descontados a valor presente. 

Essa taxa, também conhecida pela literatura como taxa interna de retorno, pode ser obtida por 

meio da fórmula a seguir:  

0
1 

... 
11 10

10
2

2
1

1
0

i

FC

i

FC

i

FC
FC (2)  

Onde:  

FC0 = valor do primeiro fluxo de caixa (-$1.012.500); 

FC1, FC2 ... FC10 = fluxos de caixa futuros até o 10º período ($142.378); 

i = taxa de juro efetiva.  

Esses termos são válidos supondo que o contrato da operação de empréstimo especifique que 

o mutuário tenha a opção de liquidar antecipadamente sua dívida sem qualquer tipo de 

penalidade ou despesas adicionais pela antecipação do pagamento e que a entidade A, no 

início da operação, não espere que o mutuário exerça essa opção. A composição da quantia 

inicial escriturada do empréstimo segue demonstrada abaixo:    

$ 
Principal do empréstimo  1.000.000 
Taxa de abertura de crédito  12.500 
Quantia escriturada do empréstimo  1.012.500 

 

Novamente ilustrando uma nova situação, supondo que, a partir de 31 de dezembro de 20X4, 

tornem-se evidentes as dificuldades financeiras do mutuário, decorrentes do resultado de 

alterações estruturais inerentes ao setor de indústria no qual o mutuário está inserido, 

refletindo ainda em uma piora no rating de crédito do mutuário atribuído por agências 

externas. Nessa data, o valor escriturado do empréstimo, calculado à taxa efetiva de juros de 

6,7321%a.a., corresponde ao montante de $587.987, conforme demonstrado pela Tabela 1.  
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Diante dessa evidência objetiva de imparidade, a entidade A acredita que o mutuário não será 

capaz de honrar todas as cinco parcelas remanescentes no valor de $142.378. Dessa forma, a 

entidade A reestrutura as condições do empréstimo, de modo que a parcela a vencer em 31 de 

dezembro de 20X5 seja desconsiderada, seguida por três pagamentos de $175.000 até 31 de 

dezembro de 20X8.   

Com base na equação 2, descontando-se a valor presente os fluxos de caixa futuros 

renegociados à taxa de juro efetiva original da operação de 6,7321%a.a., tem-se o montante 

de $432.402. Nesse sentido, a entidade A deve reconhecer uma perda por imparidade no 

resultado de $155.585 ($432.402 - $587.987). O novo fluxo financeiro da operação será 

alterado conforme demonstrado a seguir:  

Tabela 2 - Fluxos de caixa futuros estimados após imparidade 

Data Fluxos de caixa Receita de juro 
6,7321%a.a. 

Quantia 
escriturada 

    

31 Dez 20X4 (432.402)  432.402 
31 Dez 20X5 - 29.110 461.512 
31 Dez 20X6 175.000 31.070 317.582 
31 Dez 20X7 175.000 21.380 163.962 
31 Dez 20X8 175.000 11.038 - 

 

Observa-se que os fluxos de caixa futuros renegociados continuam sendo descontados pela 

taxa efetiva de juro original da operação (6,7321%a.a.) e a perda por imparidade corresponde 

à diferença entre o valor presente atual da dívida renegociada e a quantia escriturada calculada 

de acordo com os termos contratuais inicialmente previstos.   

2.4.6 Mensuração de perda por imparidade com base em grupo 

A IAS 39 dispõe sobre a mensuração da perda por imparidade com base em grupo de ativos 

financeiros escriturados ao custo amortizado, também denominada perda por imparidade 

coletiva. De acordo com PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6315), o processo de avaliação 

deve observar as quatro etapas citadas a seguir:  

1. Ativos financeiros que são considerados individualmente relevantes são avaliados 

individualmente com base na existência de prova objetiva de imparidade.  
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2. Todos os outros ativos financeiros que não são individualmente relevantes devem ser 

avaliados para fins de imparidade. Eles tanto podem ser avaliados individualmente quanto 

coletivamente. 

3. Todos os ativos financeiros que tenham sido individualmente avaliados para fins de 

imparidade, independente de serem significativos ou não, mas para os quais não haja 

prova objetiva de imparidade, devem ser incluídos em um grupo de ativos financeiros com 

características de risco de crédito similares e ter sua perda por imparidade coletivamente 

mensurada. 

4. Ativos financeiros que são individualmente avaliados para fins de imparidade e para os 

quais uma perda por imparidade seja (ou continue a ser) reconhecida não são incluídos em 

uma avaliação coletiva de imparidade.  

Entretanto, pode não parecer lógico o fato de um empréstimo que tenha sido submetido a uma 

avaliação individual, por meio da qual se tenha constatado estar sem imparidade, ainda ter de 

ser incluído em um grupo de ativos financeiros com características de risco de crédito 

similares com o propósito de ter sua perda por imparidade coletivamente mensurada.   

Esse é um dos pontos que motivaram membros do IASB a discordar da publicação da norma, 

conforme mencionado no tópico 2.4. Provisão para devedores duvidosos segundo as IFRS. 

As Bases para Conclusões da IAS 39 apresentam uma extensa base argumentativa a favor e 

contra esse requerimento, concluindo que aquela imparidade que não pôde ser identificada 

individualmente com base em uma única operação de crédito talvez possa ser identificável 

com base em uma avaliação coletiva.36  

Na prática, nem todas as informações pertinentes e necessárias a uma avaliação para fins de 

imparidade estarão disponíveis, e é provável que qualquer avaliação individual esteja 

incompleta se desconsiderar essas informações. Portanto, considera-se apropriado que a 

norma requeira uma avaliação coletiva adicional.  

A IAS 39 não oferece orientação específica para uma definição de individualmente 

relevante . De acordo com PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6315), nesse caso, [...] o que é 

significante para uma entidade talvez não seja para outra, então cada entidade deveria avaliar 

                                                

 

36 Os parágrafos do Basis for Conclusions da IAS 39 que tratam do assunto vão do BC111 ao BC117.  
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o que é significante de acordo com suas próprias circunstâncias .37 Nessa linha, KPMG 

(2007, p. 407) afirma que [...] uma entidade deve usar suas políticas e procedimentos 

internos de revisão de empréstimo na determinação do que é considerado uma exposição 

significante. 38  

Em um exemplo adaptado de PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6316), supõe-se que uma 

entidade tenha um portifólio de empréstimos de características de risco de crédito similares no 

montante de $100.000. A entidade considera que neste portifólio existam $30.000 de 

empréstimos individualmente significativos e faz uma avaliação individual para fins de 

imparidade, determinando que, dos $30.000, $20.000 dos empréstimos estão com imparidade. 

Dos $70.000 empréstimos não significativos restantes, a entidade seleciona $15.000 para 

avaliação individual e verifica que todos os $15.000 estão individualmente com imparidade. 

O restante dos empréstimos no montante de $55.000 foi submetido a uma avaliação coletiva 

de imparidade.  

O resultado dessa avaliação indica que $35.000 dos empréstimos ($20.000 + $15.000) que 

foram avaliados individualmente, independente de serem significantes, não serão submetidos 

à avaliação coletiva de imparidade. Os $65.000 restantes ($10.000 individualmente 

significativos que estão sem imparidade e $55.000 não significativos) serão submetidos à 

avaliação coletiva de imparidade.  

Com base nesse exemplo, é possível concluir que a mensuração da perda por imparidade com 

base em grupo representa uma etapa condicional do processo, sendo efetuada posteriormente 

à avaliação individual de imparidade do ativo.   

Para fins de avaliação coletiva da imparidade, a IAS 39 estabelece que os ativos financeiros 

devem ser agrupados de acordo com características de risco de crédito semelhantes que são 

indicativas da capacidade do devedor de pagar todas as quantias devidas de acordo com os 

termos contratuais. Essas características podem ser oriundas de uma avaliação do risco de 

crédito do mutuário ou de um processo de classificação que considere o tipo de ativo, o setor 

                                                

 

37 Texto original: [...] What is significant for an entity may not be significant to another, so each entity should 
assess what is significant based on its own facts and circumstances.

 

38 Texto original: [...] an entity may use its normal loan review policies and procedures in determining what is 
considered a significant exposure.
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de indústria, a localização geográfica, o tipo de garantia, o atraso no pagamento e outros 

fatores relevantes.  

Se uma entidade não tiver um grupo de ativos com características de risco de crédito 

semelhantes, não é necessário realizar uma avaliação adicional, ou seja, caso um empréstimo 

que tenha sido avaliado individualmente não esteja com imparidade, em não existindo um 

grupo de ativos financeiros com características de risco de crédito semelhantes, o empréstimo 

não deve ser submetido a uma avaliação coletiva de imparidade. KPMG (2007, p. 408) 

corrobora tal interpretação ao afirmar que caso os ativos sejam individualmente avaliados e a 

imparidade não tenha sido identificada, pode-se concluir que a provisão coletiva não é 

requerida, tanto por não haver um grupo de ativos com características semelhantes de risco de 

crédito, quanto pelo fato de todos os riscos possíveis já terem sido considerados na avaliação 

individual de imparidade.   

Como exemplo de uma situação em que não é requerida uma avaliação coletiva pelo fato de 

todos os riscos possíveis já terem sido considerados em uma avaliação individual, uma prova 

objetiva de imparidade pode ter sido identificada e a correspondente perda mensurada, mas 

não necessariamente reconhecida, caso o valor da perda por imparidade seja inferior ao valor 

de mercado da garantia, descontados os custos para que seja exercida.  

A subjetividade da norma possibilita diversas interpretações sobre um mesmo assunto, não 

obrigatoriamente contraditórias, mas sim, em alguns casos, complementares. Um exemplo é o 

fato de a probabilidade de perda ou outros indicadores estatísticos de perda calculados com 

base em dados históricos serem diferentes, em um mesmo grupo, entre ativos avaliados 

individualmente que não estejam com imparidade e ativos que não tenham sido submetidos a 

uma avaliação individual, entretanto todos são avaliados coletivamente por pertencerem ao 

mesmo grupo. Nessa situação, segundo KPMG (2007, p. 408), ativos financeiros avaliados 

individualmente que não estejam com imparidade geralmente deveriam ser tratados como um 

ou mais grupos separados para fins de avaliação coletiva de imparidade, com base no 

princípio de que ativos financeiros deveriam ser agrupados em segmentos homogêneos, ou 

seja, baseados em características similares de risco de crédito.   

Nesse sentido, talvez seja necessário agrupar ativos financeiros que tenham sido avaliados 

individualmente e que não estejam com imparidade em um grupo separado. Por exemplo, se a 
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principal razão para não se registrar uma perda por imparidade de um ativo financeiro é a sua 

garantia, cujo valor é suficiente para cobrir a perda estimada, e a mudança na expectativa de 

estrutura dos fluxos de caixa futuros como principal razão de outro ativo financeiro, então se 

conclui que ambos não são homogêneos, pois não compartilham das mesmas características 

de risco de crédito.  

Os ativos financeiros devem ser agrupados, para fins de avaliação coletiva de imparidade, 

apenas se compartilharem das mesmas características de risco de crédito. De acordo com 

KPMG (2007, p. 408),   

Grupos de ativos financeiros que compartilham de características de risco de crédito similares 
podem ser identificados com base em: nota de risco de crédito, tipos de empréstimos, localização 
geográfica do mutuário, tipo de garantia, tipo de contraparte, perfil de prazo e/ou vencimento do 
empréstimo.39 (Tradução nossa).  

Entretanto, a IAS 39 estabelece que, no momento em que houver a informação específica 

capaz de identificar ativos financeiros pertencentes a um determinado grupo que estejam 

individualmente com imparidade, esses ativos devem ser removidos do grupo e ter sua 

imparidade avaliada individualmente. Tal requerimento é motivado pelo fato de as perdas por 

imparidade reconhecidas com base em grupo representarem um passo intercalar, dependente 

da identificação de perdas por imparidade em ativos individuais do grupo de ativos 

financeiros que são coletivamente avaliados quanto à imparidade. KPMG (2007, p. 409) 

corrobora tal interpretação ao afirmar que [...] o objetivo da avaliação coletiva de imparidade 

é identificar perdas que já foram incorridas, mas ainda não identificadas com base em uma 

avaliação individual. 40  

As Bases para Conclusões da IAS 39 oferecem orientação detalhada sobre como avaliar a 

imparidade de empréstimos com base em grupos de ativos financeiros. Essa orientação tem 

maior importância para instituições financeiras que tenham carteiras de operações de crédito 

grandes e diversificadas. A IAS 39 destaca os seguintes elementos como sendo de grande 

relevância para um processo de avaliação coletiva consistente:  

                                                

 

39 Texto original: Groups of assets that share similar credit risk characteristics may be identified based on: 
credit risk grades; types of loan; geographic location of the borrower; type of collateral; type of counterparty; 
aging profile; and/or maturity.

 

40 Texto original: [ ] The objective of the collective assessment for impairment is to identify losses that have 
been incurred, but not yet identified, on an individual basis.
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a) Os fluxos de caixa futuros em um grupo de ativos financeiros que sejam coletivamente 

avaliados quanto à imparidade são estimados com base na experiência de perdas históricas 

para ativos com características de risco de crédito semelhantes às do grupo. 

b)  As entidades que não tenham experiência (ou experiência suficiente) de perdas por 

imparidade usam, em grupos comparáveis de ativos financeiros, a experiência de grupos 

pares.41 

c) A experiência de perdas históricas deve ser ajustada, com base nos dados observáveis 

correntes, para refletir os efeitos de condições atuais que não afetaram o período no qual 

se baseia a experiência de perdas históricas e para remover os efeitos de condições no 

período histórico não condizentes às condições correntes. 

d) Alterações em estimativas de fluxos de caixa futuros devem ser consistentes com as 

alterações nos dados relacionados observáveis (tais como alterações nas taxas de 

desemprego, nos preços de imóveis, atrasos de pagamentos ou em outros fatores que 

sejam indicativos de perdas incorridas no grupo e da sua magnitude).  

e) A metodologia e os pressupostos usados para estimar fluxos de caixa futuros devem ser 

revistos regularmente para reduzir quaisquer diferenças entre as estimativas de perda e a 

experiência de perda atual.  

A aplicação dos conceitos acima assegura que a avaliação coletiva da imparidade para um 

grupo de ativos financeiros ainda seja um modelo de perda incorrida e não de perda 

esperada , pois a avaliação coletiva de imparidade, de acordo com PricewaterhouseCoopers 

(2006, p. 6316), [...] tem intenção de refletir os eventos de perda que já ocorreram em 

relação a ativos individuais no grupo, mas que ainda não foram identificados com base em 

uma avaliação individual. 42   

Abordagens baseadas em fórmulas ou métodos estatísticos, segundo a IAS 39, podem ser 

usadas para determinar as perdas por imparidade em um grupo de ativos financeiros (por 

exemplo, para empréstimos de menor saldo), desde que sejam consistentes com os demais 

                                                

 

41 A IAS 39 expande tal interpretação no parágrafo AG91 de seu Guia de Aplicação. O referido normativo 
estabelece que, ao usar taxas de perdas históricas na estimativa de fluxos de caixa futuros, é importante que a 
informação acerca dos dados históricos seja aplicada a grupos que estejam definidos de forma consistente com 
os grupos dos quais as taxas de perdas históricas foram observadas. Assim, o método usado deve permitir que 
cada grupo seja associado à informação relativa à experiência de perdas passadas em grupos de ativos com 
características de risco de crédito semelhantes e dados observáveis relevantes que reflitam as condições 
correntes.  
42 Texto original: [...] collective assessment aims to reflect the loss events that have occurred with respect to 
individual assets in the group, but have not yet been identified on an individual assessment basis.
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requisitos estabelecidos pela norma. Qualquer modelo usado deve incorporar o efeito do valor 

do dinheiro no tempo, considerar os fluxos de caixa de toda a vida restante de um ativo (e não 

apenas do ano seguinte), considerar o prazo dos empréstimos e não originar uma perda por 

imparidade no reconhecimento inicial de um ativo financeiro.   

2.4.7 Reconhecimento de perda por imparidade incorrida mas não relatada 

A IAS 39, no parágrafo AG90 de seu Guia de Aplicação, ilustra uma situação em que uma 

entidade determina, com base na sua experiência histórica, que uma das principais causas da 

falta de pagamento de empréstimos concedidos por meio de cartão de crédito é a morte do 

mutuário. A mesma entidade observa que a taxa de mortes se manteve inalterada de um ano 

para o seguinte. Não obstante, alguns dos mutuários do grupo de empréstimos por cartão de 

crédito da entidade podem ter falecido nesse ano, indicando que uma perda por imparidade 

ocorreu em relação a esses empréstimos, mesmo que, no final do ano, a entidade ainda não 

tenha conhecimento da morte desses mutuários. Seria apropriado que uma perda por 

imparidade fosse reconhecida em relação a essas perdas incorridas mas não relatadas . 

Contudo, não seria apropriado reconhecer uma perda por imparidade para mortes que se 

espera que ocorram em um período futuro, porque o acontecimento de perda necessário (a 

morte do mutuário) ainda não ocorreu, não estando em conformidade com o modelo de perda 

incorrida  sugerido pela IAS 39.  

O exemplo acima ilustra a relevância da avaliação coletiva de imparidade em uma situação 

em que uma perda foi incorrida, mas não relatada para a entidade. Se a taxa de mortalidade se 

manteve constante de um ano para o outro, é razoável assumir que algumas mortes ocorreram 

e, portanto, que o grupo de empréstimos contenha operações que estejam com imparidade, 

ainda que não tenham sido individualmente identificadas. A estabilidade da taxa de 

mortalidade representa um dado observável capaz de suportar a estimativa de que um ou mais 

mutuários morreram e que, com base na experiência da entidade, irá resultar na perda de um 

ou mais fluxos de caixa. Ou seja, com base na avaliação coletiva foi possível identificar os 

eventos de perda ocorridos individualmente em relação a um ou mais empréstimos no grupo, 

mas ainda não constatados com base em uma avaliação individual de imparidade.   

Nesse sentido, é apropriado reconhecer contabilmente essa perda, pois está em conformidade 

com o modelo de perda incorrida proposto pela IAS 39. Esse exemplo ilustra bem o 
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objetivo da avaliação coletiva de imparidade de identificar perdas que já foram incorridas, 

mas ainda não identificadas com base em uma avaliação individual.  

A análise de perdas por imparidade incorridas mas não relatadas exige que as entidades 

mantenham uma base atualizada de dados históricos que permita relacionar as condições de 

risco43 às perdas incorridas estimadas. De acordo com KPMG (2007, p. 410), os dados 

históricos devem refletir o relacionamento entre mudanças em indicadores sociais e fatores 

econômicos e a perda por imparidade; bem como ser atualizados de modo a refletir as 

condições econômicas correntes nas perdas por imparidade reconhecidas.  

A implementação prática dos requerimentos estabelecidos pela IAS 39 para o reconhecimento 

de perdas por imparidade incorridas mas não relatadas deve ser baseada na análise de dados 

históricos e dos principais fatores de causa de perda. Entretanto, um importante componente 

dessa análise é o período de identificação da perda, o qual admite existir um intervalo de 

tempo entre a ocorrência do evento específico de imparidade e a constatação da prova 

objetiva de perda. Ou seja, o período de identificação da perda é a defasagem de tempo 

determinada pelo intervalo existente entre a data de ocorrência da prova objetiva de 

imparidade e a data em que uma entidade a identificou.44  

Conseqüentemente, uma perda por imparidade poderia ser reconhecida em um momento 

subseqüente ao reconhecimento do ativo financeiro se a experiência histórica de perda indicar 

que a entidade leva determinado período de tempo para identificar que parte dos empréstimos 

pertencentes a um grupo específico de ativos financeiros está com imparidade. Entretanto, 

deve-se ressaltar que um período de identificação de perda muito alto pode indicar uma 

deficiência no processo de avaliação de imparidade utilizado pela entidade.   

Adicionalmente, ressalta-se que períodos de identificação de perda podem variar entre 

entidades e diferentes grupos de ativos financeiros de características de risco de crédito 

similares. Dessa forma, cada período de identificação de perda deve ser estabelecido 

individualmente, considerando essas diferenças.   

                                                

 

43 Condições de risco representam um conjunto de eventos econômicos e dados de mercado observáveis que são 
associados, com base em evidências históricas, à imparidade de ativos financeiros. 
44 Esse período corresponde ao loss identification period ou emergence period, conforme mencionado pela 
literatura internacional. 
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Por fim, as entidades devem justificar e suportar suas avaliações sobre os períodos de 

identificação de perda por meio de testes que atestem sua efetividade. No entanto, de acordo 

com KPMG (2007, p. 411), esses testes não precisam identificar o exato período de tempo 

entre a ocorrência da prova objetiva de imparidade e a identificação do evento, pois iriam 

requerer uma identificação individual das provas objetivas de imparidade, o que seria 

impraticável em muitas circunstâncias. Pelo contrário, testes de efetividade deveriam testar a 

razoabilidade de uma estimativa feita pela administração com base em indicadores de perda. 

Os testes de efetividade devem ser reavaliados quando houver evidência de que as provas 

objetivas de perda ou o comportamento do cliente sofreram mudanças. Períodos de 

identificação de perda, na visão de KPMG (2007, p. 411), deveriam permanecer relativamente 

estáveis, sujeitos às mudanças anteriormente mencionadas, e qualquer mudança deveria ser 

justificada e divulgada.   

2.4.8 Reconhecimento de juros sobre empréstimos com imparidade 

Quanto ao reconhecimento de juro sobre empréstimos com imparidade, a IAS 39 estabelece 

que, uma vez que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros com características 

de risco de crédito semelhantes tenha sido reduzido como resultado de uma perda por 

imparidade, o rendimento de juro é daí em diante reconhecido usando a mesma taxa de juro 

utilizada com o intuito de descontar os fluxos de caixa futuros para fins de mensuração da 

perda por imparidade. Nesse sentido, o rendimento de juro seria calculado sobre a quantia 

escriturada descontada da perda por imparidade à taxa efetiva de juro original da operação, no 

caso de um instrumento financeiro com taxa fixa, ou à taxa de juro corrente, para um 

instrumento financeiro com taxa flutuante. A título de exemplo, a coluna Receita de juro 

6,7321%a.a. demonstrada pela Tabela 2 representa o cálculo do juro a ser reconhecido em 

cada período, posteriormente à identificação de imparidade de uma operação de empréstimo.  

Com relação ao reconhecimento de juros sobre operações de crédito em atraso, 

PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6318) afirma que uma entidade não deveria parar de 

reconhecer receita de juro sobre empréstimos que estejam em atraso. Quando um empréstimo 

em atraso é revisado para fins de imparidade, o recebimento ou não recebimento dos 

pagamentos futuros de juros seriam considerados na estimativa de fluxos de caixa futuros 

efetuada para fins de cálculo da imparidade. A receita de juros seria reconhecida 

contabilmente como no caso da apropriação para o resultado de um desconto concedido. 
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2.4.9 Reversão de perda por imparidade em operações de crédito 

Assim como estabelecido pela IAS 39, uma revisão da imparidade deve ser feita a cada 

encerramento de exercício social. Nesse sentido, relativamente a todos os ativos financeiros 

escriturados ao custo amortizado, se, em um período subseqüente, a quantia de perda por 

imparidade diminuir e a diminuição puder ser diretamente relacionada com um acontecimento 

que ocorrer após o reconhecimento da imparidade (tal como uma melhoria na notação de 

crédito do devedor), a perda por imparidade anteriormente reconhecida deve ser revertida 

diretamente na quantia escriturada ou por meio de ajuste em conta de abatimento. A reversão 

não deve resultar em uma quantia escriturada do ativo financeiro que exceda o que o custo 

amortizado poderia ter sido à data em que a perda por imparidade foi revertida, caso a 

imparidade não tivesse sido reconhecida.   

2.4.10 Dificuldade de mensuração na ausência de dados observáveis 

Efetuar uma estimativa razoavelmente adequada dos montantes e das datas de recebimento 

dos fluxos de caixa futuros oriundos de um ativo financeiro com imparidade é uma questão de 

julgamento. A melhor estimativa será sempre aquela baseada em premissas razoáveis e em 

dados observáveis sobre a capacidade de o devedor efetuar os pagamentos, referentes às 

circunstâncias existentes na data da mensuração da imparidade. Tal embasamento evitaria 

avaliações demasiadamente subjetivas.  

Entretanto, em alguns casos, os dados observáveis exigidos para estimar a quantia de uma 

perda por imparidade podem estar limitados ou não ser totalmente relevantes para as 

circunstâncias correntes. Por exemplo, pode ser o caso quando um mutuário está em 

dificuldades financeiras e há poucos dados históricos disponíveis relacionados a mutuários 

semelhantes. Nesses casos, uma entidade usa sua experiência e juízo de valor para estimar a 

quantia de perda por imparidade. De forma semelhante, uma entidade deve usar seu juízo de 

valor para ajustar os dados observáveis de um grupo de ativos financeiros de modo que 

reflitam as condições correntes.    
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2.4.11 Restrições ao enquadramento de outros modelos de mensuração às IFRS 

Não são incomuns os modelos de mensuração de provisão para devedores duvidosos, 

estabelecidos por outros Generally Accepted Accounting Principles - GAAPs, que se baseiam 

em percentuais fixos de provisão que variam em função do número de dias de atraso do 

pagamento de fluxos financeiros contratualmente previstos, como, por exemplo, o modelo 

brasileiro determinado pela Resolução 2.682 do Banco Central do Brasil. Esse tipo de método 

de mensuração não é permitido pela IAS 3945, exceto no caso de tal método produzir um 

resultado que seja suficientemente próximo ao obtido pela metodologia de fluxo de caixa 

descontado requerida pela IAS 39, o que, de acordo com PricewaterhouseCoopers (2006, p. 

6318), é considerado muito improvável.  

De modo similar, é comum que diante de outros GAAPs, assim como das práticas contábeis 

adotadas no Brasil, seja possível fazer uso de provisões genéricas para devedores duvidosos 

adicionalmente à quantia calculada de acordo com os respectivos requerimentos normativos, 

muitas vezes sob a justificativa da prudência ou conservadorismo, que não estão relacionadas 

a qualquer grupo de ativos financeiros, mas sim à intenção de cobrir perdas futuras não 

esperadas. Esse método de mensuração não é permitido pela IAS 39, tendo em vista que o 

resultado produzido por tal modelo é excedente à provisão calculada com base em perdas 

incorridas, ou seja, excede o montante que pode ser atribuído à prova objetiva de perda por 

imparidade de um ativo financeiro individualmente identificado ou de um grupo de ativos 

financeiros com características de risco de crédito similares. Tal interpretação é sustentada 

pelas disposições contidas no parágrafo IG E.4.6 do Guia de Implementação da IAS 39 e por 

PricewaterhouseCoopers (2006, p. 6318), ao sustentarem que montantes que uma entidade 

queira registrar a título de perdas por imparidade possivelmente adicionais, tais como reservas 

que não possam ser suportadas por prova objetiva de imparidade, não podem ser reconhecidas 

contabilmente como provisão para devedores duvidosos.   

                                                

 

45 O parágrafo IG E.4.5 do Implementation Guidance da IAS 39 ilustra uma situação de dúvida no que tange à 
conformidade de um modelo de mensuração similar ao modelo adotado no Brasil: A financial institution 
calculates impairment in the unsecured portion of loans and receivables on the basis of a provision matrix that 
specifies fixed provision rates for the number of days a loan has been classified as non-performing (zero per cent 
if less than 90 days, 20 per cent if 90-180 days, 50 per cent if 181-365 days and 100 per cent if more than 365 
days). Can the results be considered to be appropriate for the purpose of calculating the impairment loss on 
loans and receivables under IAS 39.63? Not necessarily. IAS 39.63 requires impairment or bad debt losses to be 
calculated as the difference between the asset s carrying amount and the present value of estimated future cash 
flows discounted at the financial instrument s original effective interest rate.  
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2.5 Provisão para devedores duvidosos nos EUA  

A norma norte-americana central que trata da provisão para devedores duvidosos é o 

Statement of Financial Accounting Standards 5 (SFAS 5) 

 
Accounting for Contingencies 

(1975), o qual estabelece que uma perda contingente46 deve ser reconhecida pela 

contabilidade caso seja provável um ativo financeiro estar com imparidade e o valor da 

perda puder ser razoavelmente estimado . Entretanto, a norma não estabelece parâmetros ou 

informações mais detalhadas que permitam definir precisamente o que se entende por 

provável e razoavelmente estimado . O FASB Interpretation 14 (FIN 14) 

 

Reasonable 

Estimation of the Amount of a Loss (1976) aprofunda o entendimento da norma ao estabelecer 

que, se um intervalo de perda puder ser razoavelmente estimado, então o montante mais 

provável compreendido pelo intervalo deveria ser considerado, se existir. Caso não exista um 

valor mais provável dentro do intervalo, então se deve reconhecer o valor da menor das suas 

extremidades.   

Dessa forma, verifica-se um indício de restrição ao conservadorismo, uma vez que perdas 

contingentes são reconhecidas apenas quando prováveis e estimadas com confiança, de 

acordo como o SFAS 5, além de serem mensuradas com base na menor das extremidades 

dentro de um intervalo de possíveis valores, na ausência de uma estimativa mais provável, 

conforme disposto pelo FIN 14.   

A imprecisão da redação dessas normas é reconhecida por Ryan (2007, p. 101) ao afirmar que 

a linguagem imprecisa usada pelo SFAS 5 e FIN 14 permite interpretações e conceitos amplos 

aplicados à mensuração da provisão para devedores duvidosos.47 O próprio FASB, ao emitir o 

                                                

 

46 O SFAS 5 assim define uma contingência: [...] a contingency is defined as an existing condition, situation, or 
a set of circumstances involving uncertainty as to possible gain or loss to an enterprise that will ultimately be 
resolved when one or more future events occur or fail to occur.

 

47 A subjetividade da redação de algumas normas é corroborada pelo processo histórico de normatização dos 
critérios de mensuração da provisão para devedores duvidosos nos EUA. Essa contextualização é dada por Gray 
e Clarke (2004, p. 324) ao afirmarem que On November 1997, Chief Accountant of SEC, Michel H. Sutton, 
stated: We have received a number of inquires, both domestically and internationally, that suggest that 
allowances for loan losses reported by some U.S. banks may be overstated (Sutton, 1997). [ ] The controversy 
escalated dramatically in 1998 when the SEC questioned the allowance of SunTrust Banks, Inc. in respect to a 
proposed acquisition of Crestar Financial Corporation. The SEC claimed that SunTrust had a larger than 
permitted allowance under US GAAP rules and had therefore understated earnings. Accordingly, SunTrust was 
forced to restate prior year s statements (Wall and Koch, 2000). This accounting controversy resulted in 
testimony in Congress from representatives of SEC, FASB, various bankers associations and the regulators of 
U.S. financial institutions. All parties agreed that FASB standards should dominate; however, the groups had 
differed on their interpretation of the existing FASB standards: SFAS 5 (1975), Accounting for Contingencies; 
and SFAS 114 (1993), Accounting by Creditors for Impairment of a Loan. Essas discussões resultaram no Staff 
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SFAS 114 

 
Accounting by Creditors for Impairment of a Loan (1993), reconheceu que a 

aplicação de conceitos subjetivos constantes do SFAS 5 [...] resultou em diferenças 

significativas em quando e como diferentes tipos de instituições financeiras reconheciam 

perdas por imparidade .48   

Nesse sentido, o SFAS 114 oferece maior orientação às instituições financeiras sobre como 

mensurar a perda futura estimada em operações de crédito que estejam com imparidade, 

contudo a norma não abrange empréstimos homogêneos de valores individualmente pequenos 

e avaliados coletivamente para fins de mensuração da imparidade, empréstimos mensurados 

ao valor justo, operações de lease e títulos de dívida.  

Deve-se salientar que as normas norte-americanas que estabelecem os critérios de mensuração 

de provisão para devedores duvidosos são o SFAS 5 e o SFAS 114, apenas, sendo os demais 

pronunciamentos e interpretações complementares a essas duas normas decorrentes do 

complexo processo de normatização nos Estados Unidos. Dessa forma, é intenção esclarecer 

que o SFAS 114 estabelece critérios para alocação de perda específica a operações de crédito 

submetidas a uma avaliação individual, por meio da qual se tenha determinado estarem com 

imparidade. Já o SFAS 5 dispõe sobre o reconhecimento de perdas por imparidade 

relacionadas a grupos de empréstimos avaliados coletivamente.49  

Em julho de 2001, a SEC emitiu o Staff Accounting Bulletin 102 (SAB 102) 

 

Selected Loan 

Loss Allowance Methodology and Documentation Issues, que não altera os SFASs 5 e 114 e o 

FIN 14, mas requer que as instituições financeiras tenham sistemáticos, consistentemente 

aplicados, documentados e auditáveis métodos de mensuração de provisão para devedores 

duvidosos. O seguinte trecho foi extraído do SAB 102, o qual contextualiza a principal 

preocupação da SEC ao emiti-lo:   

Desde a emissão do FRR No. 28, o corpo da Comissão continuou a observar, em alguns casos, 
documentação insuficiente de provisão para devedores duvidosos. No decorrer de sua revisão dos 

                                                                      

 

Accounting Bulletin 102 (SAB 102) 

 

Selected Loan Loss Allowance Methodology and Documentation Issues, 
emitido pela SEC em 2001. 
48 Texto original: That inconsistent guidance has resulted in significant differences in when and how different 
types of financial institutions recognize losses for impairment.

 

49 Recorreu-se ao Proposed Statement of Position (22-10-2005) 

 

Disclosures Concerning Credit Losses Related 
to Loans para esclarecer o entendimento sobre o escopo delineado em cada uma das normas. Cabe ressaltar que 
um Proposed Statement of Position trata-se de um documento similar a um exposure draft. Entretanto, nesse 
caso, refere-se a um exposure draft de uma AICPA SOP (as Statement of Position - SOPs são emitidas pelo 
AICPA). 
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arquivos, o corpo questionou, a um número de empresas registradas na SEC, por que tendências 
favoráveis ou desfavoráveis da qualidade da carteira de operações de crédito, assim como 
evidenciado por dados estatísticos apresentados no relatório de Análise e Discussão da 
Administração e/ou em notas às demonstrações contábeis, não se relacionavam com diminuições 
ou aumentos na provisão para devedores duvidosos divulgada nas demonstrações contábeis. As 
explicações oferecidas por algumas empresas registradas indicavam uma falta de bom senso na 
análise ou disciplina no estabelecimento da provisão para devedores duvidosos. Algumas empresas 
registradas asseguraram ao corpo que tinham avaliado operações de crédito significativas 
individualmente para fins de imparidade, mas não podiam produzir documentação demonstrando 
como as operações de crédito foram avaliadas ou como qualquer imparidade foi mensurada. Em 
outros casos, a documentação interna das empresas registradas, indicando que uma operação de 
crédito em particular estava com imparidade, não podia ser reconciliada com a decisão final da 
administração de não prover qualquer perda para aquela operação de crédito. Muitas empresas 
registradas que computaram provisão para devedores duvidosos com base em grupos de operações 
de crédito não mantinham documentação indicando como os montantes de provisão para 
devedores duvidosos foram determinados ou como os montantes se relacionavam com a 
composição do grupo de operação de crédito para qualquer data de fechamento específica.50 

(Tradução nossa).  

Entretanto, antes de serem apresentadas algumas das principais questões abordadas pelo SAB 

102, faz-se necessária uma breve introdução às duas classes de operações de crédito 

tipificadas para fins de mensuração da provisão para devedores duvidosos. Ryan (2007, p. 

101) afirma que os métodos usados para estimar a provisão para devedores duvidosos, no que 

se refere às operações de crédito sem imparidade, podem variar entre dois tipos: [...] um 

grupo de operações de crédito homogêneas e individualmente pequenas em termos 

financeiros (por exemplo, operações contratadas por meio de cartão de crédito e outras 

modalidades de empréstimos feitos diretamente ao consumidor), que são classificadas em 

segmentos e utilizados modelos estatísticos baseados na experiência histórica e dados 

disponíveis de mercado para o cálculo da provisão para devedores duvidosos; e outro grupo 

formado por operações de crédito heterogêneas e individualmente grandes 51 (por exemplo, 

empréstimos concedidos para indústria e comércio), usualmente avaliadas individualmente, 

com base na projeção dos fluxos de caixa futuros. 

                                                

 

50 Texto original: Since the issuance of FRR No. 28, the Commission's staff has continued to observe, in some 
cases, insufficient documentation of allowances for loan losses. In the ordinary course of its reviews of filings, 
the staff asked a number of registrants why significant favorable or unfavorable trends in the quality of the loan 
portfolio, as evidenced by statistical data presented in Management's Discussion and Analysis and/or in the 
notes to the financial statements, did not correspond with decreases or increases in the allowance for loan losses 
reported in the financial statements. Explanations offered by some registrants have indicated a lack of reasoned 
analysis or discipline in the establishment of the loss allowance. Some registrants assured the staff that they had 
assessed significant loans individually for impairment, but could not produce documentation demonstrating how 
the loans were evaluated or how any loan impairment was measured. In other cases, registrants' internal 
documentation indicating that a particular loan was impaired could not be reconciled with management's 
ultimate decision not to provide for any loss on that loan. Several registrants that recorded loan loss allowances 
for pools of loans did not maintain documentation indicating how the amounts of the loan loss allowances were 
determined or how the amounts related to the composition of the loan pool at any particular balance sheet date.

 

51 Texto original: In practice, the methods used to estimate credit losses for unimpaired loans vary across two 
general types of loan: 1) Individual small and homogenous loans; 2) Individually large and heterogeneous 
loans. Tais conceitos também são utilizados pelo SFAS 114 na definição de seu escopo. 
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Contudo, o conjunto de normas norte-americanas não faz qualquer restrição à utilização de 

dados que reflitam tendências e projeções de eventos futuros, fazendo com que possa ser 

considerado como um modelo baseado em perdas esperadas. Essa característica consiste em 

uma das principais diferenças entre os modelos de mensuração propostos pelos US GAAP e 

pelas IFRS, uma vez que o modelo estabelecido pelas normas internacionais de contabilidade 

se baseia em perdas incorridas. A comparação entre modelos baseados em perdas incorridas 

e perdas esperadas

 

é aprofundada no tópico 2.4.2 Perda incorrida versus perda esperada.  

Outra diferença conceitual entre os dois modelos (internacional e norte-americano) pode ser 

notada a partir da interpretação oferecida por Ryan (2007, p. 102), ao afirmar que um grupo 

grande de empréstimos homogêneos normalmente será composto por algumas operações que, 

imediatamente após seus inícios, provavelmente entrarão em inadimplência, situações nas 

quais o SFAS 5 requer que seja imediatamente reconhecida a correspondente provisão para 

devedores duvidosos.52 A aplicação de tal modelo é criticada por Ryan, pois o 

reconhecimento de uma perda no momento inicial da operação causaria distorções no 

confronto de receitas e despesas, tendo em vista que, enquanto a perda é reconhecida de uma 

só vez no início da operação, a receita de juro é apropriada em função do período de vigência 

do empréstimo.   

O SFAS 114 e o SFAS 118 

 

Accounting by Creditors for Impairment of a Loan: Income 

Recognition and Disclosure (1994) estabelecem os critérios para a mensuração e divulgação 

de informações acerca de operações de crédito com imparidade. O SFAS 118 estabelece que 

um empréstimo está com imparidade quando o valor presente dos fluxos de caixa futuros 

estimados for menor que a quantia escriturada do empréstimo. O SFAS 114 define que um 

empréstimo está com imparidade quando, com base em informações e eventos correntes, é 

provável que a entidade não seja capaz de receber todos os montantes devidos de acordo com 

os termos contratuais, ou seja, pagamentos de juros e principal efetuados de acordo com as 

condições e prazos firmados. A norma não especifica como a entidade deveria determinar ser 

                                                

 

52 O texto a seguir foi extraído do SFAS 5 e se refere à questão tratada por Ryan (2007, p. 102): [...] a large 
portfolio of homogeneous loans usually will have probable loan default of some amount immediately upon the 
initiation, and so SFAS No. 5 effectively requires that a loan loss provision be recorded immediately for these 
loans.
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provável53 que não receberá os montantes devidos, apenas sendo recomendado que a entidade 

efetue seus procedimentos usuais de revisão de empréstimos ao fazer tal julgamento. 

Adicionalmente o SFAS 114 ainda esclarece que um empréstimo não está com imparidade 

durante um período de atraso de pagamento se a entidade espera receber todos os montantes 

devidos, inclusive o juro apropriado com bases contratuais durante o período de atraso.  

As definições atribuídas pelo SFAS 114 e pelo SFAS 118 não são totalmente convergentes, 

uma vez que este enfatiza o conceito de expectativa dos fluxos de caixa futuros, enquanto 

aquele estabelece que a entidade deve utilizar seu julgamento para determinar quando é 

provável que os fluxos financeiros previstos pelos termos contratuais não serão atendidos. 

Ryan (2007, p. 108) afirma que, em virtude da imprecisão da norma norte-americana, os 

bancos aparentam usar medidas convenientes para determinar se um empréstimo está com 

imparidade (por exemplo, número de dias em atraso, ao menos que o empréstimo esteja 

suficientemente bem garantido) ao invés das definições estabelecidas pelo SFAS 114 e SFAS 

118.  

Quando uma operação de crédito específica é considerada com imparidade, assim como a IAS 

39, o SFAS 114 requer que a quantia escriturada seja ajustada para o valor presente dos fluxos 

de caixa futuros esperados, usando a taxa de juro efetiva determinada no início da operação de 

crédito. Entretanto, a prática de se descontar a valor presente os fluxos futuros estimados pela 

taxa de juro efetiva original da operação pode ser considerada conceitualmente deficiente, 

tendo em vista que uma operação de crédito com imparidade, pela sua própria natureza, 

apresenta um risco de crédito maior que uma operação sem imparidade, com todas as demais 

variáveis mantidas constantes, mas ambas são descontadas pela taxa efetiva original da 

operação. Isso significa dizer que a taxa de desconto utilizada para operações de crédito com 

imparidade é muito baixa em relação àquelas sem imparidade, pois sobre a taxa de desconto 

deveria ser acumulado um fator de risco de crédito correspondente ao maior risco de 

inadimplência apresentado por um empréstimo com imparidade.   

                                                

 

53 O SFAS 114 recorre ao SFAS 5 na interpretação de um evento provável ao afirmar que The term probable 
is used in this statement consistent with its use in Statement 5, which defines probable as an area within a range 
of the likelihood that a future event or events will occur conforming the fact of the loss. That range is from 
probable to remote, as follows: Probable: The future event or events is likely to occur. Reasonably possible: The 
chance of the future event or events occurring is more than remote, but less than likely. Remote: The chance of 
the future event or events occurring is slight.
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De qualquer forma, de acordo com Ryan (2007, p. 108), o SFAS 114 ainda assim é 

significativamente mais rígido que seu predecessor, SFAS 15 

 
Accounting by Debtors and 

Creditors for Troubled Debt Restructurings (1977), o qual requeria que empréstimos 

reestruturados fossem baixados apenas se a soma não descontada dos pagamentos futuros 

reestruturados fosse menor que o valor escriturado do empréstimo, sendo a parcela a ser 

baixada a diferença entre a soma não descontada dos pagamentos futuros e o valor 

escriturado.  

Os US GAAP requerem que o método de cálculo de provisão para devedores duvidosos 

incorpore o julgamento corrente da administração sobre a qualidade do crédito da carteira de 

empréstimos. Esse método deve ser influenciado por fatores específicos inerentes à entidade 

que concede o crédito, tais como o tamanho da entidade, estrutura organizacional, estratégia e 

ambiente de negócios, perfil da administração, características da carteira de operações de 

crédito, política de crédito e sistema de informações gerenciais. O SAB 102 cita o AICPA 

Audit and Accounting Guide, Banks and Savings Institutions (Audit Guide), o qual considera 

que, enquanto instituições talvez utilizem diferentes métodos, existem alguns elementos 

comuns que deveriam estar presentes em qualquer método de cálculo da provisão para 

devedores duvidosos para ser considerado efetivo.54  

O SAB 102 também estabelece que, para um método de cálculo de perda por imparidade ser 

considerado efetivo e estar consoante com os critérios de mensuração dispostos pelo SFAS 

114, devem existir políticas e procedimentos que descrevam como são identificados os 

empréstimos a serem analisados individualmente, as técnicas de mensuração utilizadas e os 

passos seguidos para se determinar qual técnica é mais adequada em dada situação para 

empréstimos individualmente revisados para fins de imparidade, bem como os métodos 

utilizados para determinar como e se empréstimos individualmente avaliados, para os quais se 

                                                

 

54 Esses elementos, de acordo com o SAB 102, são: Include a detailed analysis of the loan portfolio, performed 
on a regular basis; Consider all loans (whether on an individual or group basis); Identify loans to be evaluated 
for impairment on an individual basis under SFAS No. 114 and segment the remainder of the portfolio into 
groups of loans with similar risk characteristics for evaluation and analysis under SFAS No. 5; Consider all 
known relevant internal and external factors that may affect loan collectibility; Be applied consistently but, when 
appropriate, be modified for new factors affecting collectibility; Consider the particular risks inherent in 
different kinds of lending; Consider current collateral values (less costs to sell), where applicable; Require that 
analyses, estimates, reviews and other loan loss allowance methodology functions be performed by competent 
and well-trained personnel; Be based on current and reliable data; Be well documented, in writing, with clear 
explanations of the supporting analyses and rationale (see Question 2 below for staff views on documenting a 
loan loss allowance methodology); Include a systematic and logical method to consolidate the loss estimates and 
ensure the loan loss allowance balance is recorded in accordance with GAAP.
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tenha constatado estarem sem imparidade, deveriam ser agrupados com outros empréstimos 

que compartilhem das mesmas características de risco de crédito.   

Para aqueles empréstimos que, por meio de uma revisão individual, são considerados com 

imparidade, a entidade deve usar um dos métodos de mensuração de perda por imparidade 

especificados pelo SFAS 114, que são: valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados, 

valor de mercado observável do empréstimo ou valor justo da garantia. Quanto ao valor justo 

da garantia, o SFAS 114 estabelece que esse método deve ser aplicado nos casos em que a 

liquidação do empréstimo é esperada apenas pelo fato de ele apresentar uma garantia 

vinculada, sendo provável que a garantia seja exercida.  

Com relação às operações de crédito mantidas para negociação e que possuem um mercado 

ativo, estas devem ser registradas pelo valor de custo ou mercado, dos dois o menor, 

conforme estabelecido pela SOP 01-6 

 

Accounting by Certain Entities (Including Entities 

with Trade Receivables) that Lend to or Finance the Activities of Others. As perdas não 

realizadas desses ativos são registradas diretamente como redução do ativo, ou seja, não é 

constituída uma conta específica de provisão, e as operações de compra ou venda de tais 

ativos são classificadas como itens operacionais no fluxo de caixa.  

Ao aplicar o SFAS 5, as instituições financeiras usualmente segmentam a carteira de 

operações de crédito em grupos baseados em características de risco de crédito similares. 

Uma vez que os grupos de ativos financeiros foram identificados, as perdas por imparidade 

são estimadas com base nos atributos de cada grupo. De acordo com o Proposed Statement of 

Position 

 

Disclosures Concerning Credit Losses Related to Loans (2005), muitas entidades 

confiam principalmente na experiência histórica de perdas como base para o reconhecimento 

e mensuração da perda por imparidade coletiva que ocorreu para um grupo de empréstimos, 

entretanto, dados históricos geralmente não refletem as condições correntes que afetam um 

grupo de operações de crédito e freqüentemente precisam ser ajustados, caso os efeitos dessas 

condições possam ser razoavelmente estimados. O SAB 102 corrobora tal interpretação, ao 

afirmar que a estimativa da provisão para devedores duvidosos para grupos de operações de 

crédito deve ser feita por meio da aplicação das taxas de perda histórica sobre o valor 

agregado das operações de crédito que compõem seu respectivo grupo.   
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Para um método de cálculo de perda por imparidade ser considerado efetivo e estar 

consistente com os critérios de mensuração dispostos pelo SFAS 5, o SAB 102 estabelece que 

devem existir políticas e procedimentos que descrevam como os empréstimos com 

características similares (tais como modalidades de operação de crédito, inadimplência, risco 

de crédito) são agrupados para fins de avaliação da probabilidade de recebimento dos 

empréstimos e como as taxas são determinadas (por exemplo, taxas históricas de perda 

ajustadas em virtude de fatores ambientais)55. Também devem ser evidenciados quais fatores 

são considerados quando estabelecidos períodos apropriados de execução, com base nos quais 

será definida a experiência de perda, bem como descrições de fatores qualitativos (por 

exemplo, industriais, geográficos, econômicos e políticos) que possam afetar as taxas de perda 

ou outras estimativas de perda.  

Existe escassa regulamentação relacionada ao momento em que deve ser procedida uma baixa 

parcial ou total do valor do empréstimo subseqüente ao reconhecimento de uma perda (charge 

off ou write off, conforme mencionado pela literatura internacional)56. Ryan (2007, p. 98) 

afirma que  [...] a baixa deveria ser registrada apenas quando o empréstimo é considerado 

incobrável com alta probabilidade .57 Uma exceção dentro do processo de normatização 

norte-americano consiste nos requerimentos do Federal Financial Institutions Examination 

Council58 (1999), os quais estabelecem que créditos rotativos (por exemplo, operações de 

cartão de crédito) devem permanecer no máximo 180 dias em atraso, bem como os 

empréstimos pagos a prestações (denominados pela literatura internacional como 

installments) com no máximo 120 dias em atraso, limite extremo para que a baixa seja 

procedida, exceto caso haja probabilidade real de recebimento.   

                                                

 

55 O SAB estabelece alguns fatores que devem ser considerados na mensuração da perda por imparidade: Levels 
of and trends in delinquencies and impaired loans; Levels of and trends in charge-offs and recoveries; Trends in 
volume and terms of loans; Effects of any changes in risk selection and underwriting standards, and other 
changes in lending policies, procedures, and practices; Experience, ability, and depth of lending management 
and other relevant staff; National and local economic trends and conditions; Industry conditions; and effects of 
changes in credit concentrations.

 

56 O Proposed Statement of Position emitido em 22 de outubro de 2005 (Disclosures Concerning Credit Losses 
Related to Loans) oferece maiores orientações sobre o momento de ocorrência de uma baixa parcial ou total do 
valor do empréstimo subseqüente ao reconhecimento de uma perda: A charge off occurs when a creditor 
directly reduces the carrying amount of a loan to a new basis. Once a loan is partially or completely charged 
off, it may not be reinstated. Typically, a loan is partially or completely charged off once a confirming event 
provides evidence that the loan is uncollectible subsequent to the recognition of a loss contingency.

 

57 Texto original: [ ] loan charge-off should be recorded only when a loan is deemed to be uncollectible with 
high probability.

 

58 O FFIEC foi criado em  março de 1979 e corresponde a um grupo cooperativo formado pelos principais 
reguladores do sistema bancário norte-americano. 
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O Industry Guide 3 emitido pela SEC requer que as instituições financeiras segreguem, para 

fins de divulgação, os montantes relativos aos empréstimos sobre os quais não são 

reconhecidas receitas de juro, empréstimos vencidos, empréstimos submetidos a 

renegociações e empréstimos com problemas em potencial (respectivamente, nonaccrual 

loans, past-due loans, loans subject to troubled debt restructurings e potential problem 

loans)59 para os últimos cinco anos. Empréstimos sobre os quais não são reconhecidas receitas 

de juro são aqueles vencidos há mais de 90 dias que não estão suficientemente bem 

garantidos. Os empréstimos vencidos compreendem aqueles com mais de 90 dias de atraso no 

pagamento de juros ou do principal (ou ambos), sobre os quais ainda é reconhecida receita de 

juro por estarem suficientemente bem garantidos. Empréstimos submetidos a renegociações 

são definidos pelo SFAS 15 como aqueles sujeitos a renegociações efetuadas em virtude das 

dificuldades financeiras do mutuário. O SFAS 118 requer que a entidade divulgue o montante 

correspondente ao juro reconhecido sobre operações de crédito com imparidade e em que 

bases essa receita é calculada.60  

Por fim, nota-se que uma das principais dificuldades impostas pelo complexo processo de 

normatização nos Estados Unidos corresponde à existência de diversos pronunciamentos 

relacionados a um mesmo assunto, bem como a subjetividade contida na redação de algumas 

normas, o que possibilita uma margem de interpretações distintas. Além disso, conforme 

contextualizado neste capítulo, a aplicação de conceitos subjetivos constantes dos normativos 

norte-americanos implicou em diferenças significativas em quando e como diferentes tipos de 

instituições financeiras reconheciam perdas por imparidade, propiciando o surgimento de 

novos pronunciamentos complementares na tentativa de diminuir a amplitude de 

interpretações aplicadas na mensuração da provisão para devedores duvidosos.   

2.6 Mensuração da provisão para devedores duvidosos antes da adoção das IFRS  

A seguir, serão apresentados os métodos de cálculo de provisão para devedores duvidosos 

estabelecidos pelas práticas contábeis locais adotadas nos países de origem dos bancos que 

compõem a amostra estudada antes da adoção das normas internacionais de contabilidade. 

                                                

 

59 O termo nonperforming loans, utilizado na língua inglesa, abrange todas as situações descritas. 
60 No que tange aos aspectos de divulgação, o SFAS 118 também requer que seja divulgado o montante de 
operações de crédito com imparidade, a parte da provisão para devedores duvidosos atribuída às operações de 
crédito com imparidade e qualquer receita de juro reconhecida sobre essas operações. 
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2.6.1 Reino Unido e República da Irlanda 

Antes da adoção das IFRS, os bancos domiciliados na República da Irlanda61 faziam uso das 

mesmas práticas contábeis que o Reino Unido para fins de mensuração da provisão para 

devedores duvidosos. Tal conclusão está embasada no texto da nota explicativa sobre políticas 

contábeis do Allied Irish Banks, PLC, um dos bancos pertencentes à amostra de bancos 

estudados, o qual afirma que as demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo 

em 2004 foram preparadas em conformidade com as UK SORP s. Adicionalmente, uma 

leitura comparativa da nota explicativa sobre políticas contábeis do banco irlandês The 

Governor and Company of the Bank of Ireland à do Barclays PLC, um banco inglês que 

pertence à amostra estudada, permite concluir que as práticas contábeis adotadas por ambos 

são as mesmas para fins de mensuração da provisão para devedores duvidosos. As referidas 

notas explicativas estão disponíveis nos Anexos A e B, respectivamente.  

De acordo com estudo publicado pelo Banco Central da Inglaterra62 (2002, p. 129), existem 

poucas regras formais que normatizam o método de mensuração de provisão adotado pelos 

bancos britânicos. Dentre aquelas existentes, destaca-se a UK SORP on Advances63, cujo 

conceito, de acordo com o estudo do Banco Central da Inglaterra, muito se assemelha ao das 

normas norte-americanas SFAS 5 e SFAS 114. A UK SORP on Advances dispõe sobre dois 

tipos de provisão: a específica e a geral (ou specific e general, conforme mencionado na 

língua inglesa).   

Com relação à provisão específica, a norma britânica (2001, p. 2) afirma que [...] uma 

operação de crédito está com imparidade quando, baseado em informações e eventos 

correntes, o banco considera que a qualidade do crédito sofreu uma deterioração tal que não 

                                                

 

61 A amostra selecionada contempla dois bancos domiciliados na República da Irlanda: Allied Irish Banks, PLC 
e The Governor and Company of the Bank of Ireland. A Irlanda ou Eire (em irlandês Éire, em inglês Ireland) é 
um país europeu, que se localiza na ilha da Irlanda. Sua capital é Dublin e limita-se a norte e oeste com o oceano 
Atlântico, a norte e leste com o Reino Unido (na Irlanda do Norte), a leste com o mar da Irlanda e a sul com o 
mar Céltico. O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (em inglês: United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland), mais conhecido como Reino Unido, (ou United Kingdom em inglês), ou ainda Grã-
Bretanha, é um país insular soberano, localizado na costa noroeste da Europa continental. O Reino Unido inclui 
a ilha da Grã-Bretanha, a parte nordeste da ilha da Irlanda, além de outras ilhas menores. A Irlanda do Norte é a 
única parte do Reino Unido com uma fronteira terrestre, sendo feita com a República da Irlanda. O Reino Unido 
é uma união de quatro países constituintes: Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales. Londres é a 
capital do Reino Unido. 
62 Financial Industry and Regulation Division, Bank of England. 
63 A UK SORP on Advances encontra-se disponível em British Bankers Association, Accounting Guide

 

(2001). 
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se espera recuperar integralmente o montante emprestado. 64 No que tange à provisão geral, a 

norma considera que grupos de empréstimos com freqüência contêm operações as quais estão 

de fato com imparidade na data do balanço, mas que serão especificamente identificadas em 

algum momento no futuro. Portanto uma provisão geral deveria ser constituída para cobrir 

empréstimos cuja imparidade apenas será identificada no futuro.  

A provisão geral estabelecida pela UK SORP on Advances se aproxima do conceito de 

perdas incorridas mas não relatadas , disposto pela IAS 39 e discutido com profundidade no 

tópico 2.4.7 Reconhecimento de perda por imparidade incorrida mas não relatada. 

Entretanto, a norma britânica não faz restrição à utilização de tendências e projeções baseadas 

em eventos futuros, permitindo que sejam construídos modelos com base em perdas 

esperadas , estando inconsistente com as determinações impostas pelas normas internacionais 

de contabilidade.  

O estudo do Banco Central da Inglaterra (2002, p. 129) sintetiza as principais disposições da 

UK SORP on Advances. Ele afirma que, de acordo com a referida norma, o montante de 

provisão específica deveria ser a estimativa das instituições financeiras necessária para reduzir 

a quantia escriturada ao valor esperado de realização. Ainda com relação à provisão 

específica, não é necessária prova objetiva 

 

geralmente se utiliza de um evento de 

inadimplência para considerar que uma operação de crédito esteja com imparidade, entretanto 

a provisão deve ser constituída se a informação sugerir imparidade. Quanto à provisão geral, 

esta é aplicável a empréstimos que já estejam com imparidade, mas que ainda não tenham 

sido identificados como tal. A avaliação da provisão geral é inevitavelmente subjetiva , 

segundo a norma, mas deve ser embasada por experiência histórica e condições econômicas 

correntes.  

A nota explicativa sobre políticas contábeis das demonstrações contábeis dos bancos 

domiciliados no Reino Unido em períodos anteriores à adoção das IFRS, ou seja, quando 

ainda elaboradas em consonância com as práticas contábeis locais, vão de encontro aos 

conceitos expostos pela UK SORP on Advances. Tal semelhança fica evidente ao se tomar 

como exemplo a nota explicativa sobre práticas contábeis às demonstrações contábeis 

                                                

 

64 Texto original: A loan is impaired when, based on current information and events, the bank considers that 
the creditworthiness of a borrower has undergone a deterioration such that it no longer expects to recover the 
advance in full.
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referentes ao exercício social findo em 2004 do Barclays PLC. A nota explicativa se refere ao 

momento de reconhecimento da provisão específica da mesma forma que a UK SORP on 

Advances65, assim como ao objetivo da provisão geral como sendo o de cobrir perdas 

esperadas, com base em experiência histórica, que ainda não foram identificadas. O texto 

integral da nota explicativa mencionada se encontra disponível no Anexo B.  

Verifica-se que, assim como as normas norte-americanas, a regra britânica permite a 

utilização de dados que refletem tendências e projeções de eventos futuros, como no caso da 

provisão geral, o que consiste em uma das principais diferenças entre os modelos de 

mensuração propostos pelos IFRS e pelo Reino Unido, ou seja, a diferença entre os conceitos 

de perda incorrida

 

e de perda esperada . Com base em uma análise das demonstrações 

contábeis dos bancos que utilizavam as práticas contábeis adotadas no Reino Unido, verifica-

se que a provisão geral deixou de ser calculada após serem adotadas as normas internacionais 

de contabilidade, pois era baseada no conceito de perda esperada . A comparação entre esses 

dois conceitos é aprofundada no tópico 2.4.2 Perda incorrida versus perda esperada.   

2.6.2 Espanha 

Na Espanha, a provisão para devedores duvidosos é normatizada pela Circular do Banco 

Central da Espanha 4/1991 

 

Entidades de Credito, Normas de Contabilidad y Modelos de 

Estados Financeiros, de 14 de junho de 1991. O modelo proposto pela norma espanhola se 

baseia em percentuais fixos estipulados pela circular e aplicados em grupos de operações de 

crédito classificadas em função da sua natureza e tempo de atraso. Existem quatro tipos de 

provisão, assim classificados para simplificar a exposição do tema a seguir.  

A princípio, com relação ao primeiro tipo, provisão específica, a Circular 4/1991 do Banco 

Central da Espanha afirma que ela será constituída a partir de percentuais estabelecidos em 

função do tempo em atraso da primeira parcela, que variam de 10% (para operações com de 3 

a 6 meses em atraso) até 100% (operações com mais de 21 meses em atraso). Esses 

                                                

 

65 O texto original da nota explicativa mencionada (conforme Anexo B) assim se refere à provisão específica: 
Specific provisions are raised when the Group considers that the creditworthiness of a borrower has 

deteriorated such that the recovery of the whole or part of an outstanding advance is in serious doubt.
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percentuais são alterados no caso de operações de crédito classificadas como hipoteca. No 

caso de operações firmadas junto ao setor público, a provisão não é requerida.66  

O segundo tipo de provisão é a geral, à qual o Banco Central da Espanha (2000, p. 20), em 

seu Documento de Trabajo N. 0018, refere-se como sendo aquela constituída com o intuito de 

cobrir perdas sobre empréstimos considerados duvidosos, para os quais não existe obrigação 

de se registrar uma provisão específica (exceção feita àqueles firmados junto ao setor 

público). Os percentuais são estabelecidos pelo Banco Central e variam de 0,5% para 

hipotecas (com principal acima de 80% do valor da garantia) e 1% para todas as outras 

modalidades de operações de crédito.67  

O terceiro tipo é a provisão estatística para insolvência, que consiste em seis escalas de 

percentuais de provisão, que variam de 0,0% a 1,5% em função dos respectivos níveis de 

risco de crédito atribuídos a cada operação de crédito.68 Esse modelo é semelhante ao adotado 

no Brasil.  

O quarto e último tipo de provisão para devedores duvidosos se relaciona ao risco do país de 

origem da contraparte. A Circular 4/1991 do Banco Central da Espanha dispõe sobre extensa 

                                                

 

66 Texto original: a) A los activos clasificados como dudosos en función de su morosidades les aplicarán los 
siguientes porcentajes de cobertura en función del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota 
o plazo impagado de una misma operación. (a.1) Con carácter general: Más de seis meses, sin exceder de doce: 
25 por 100; Más de doce meses, sin exceder de dieciocho: 50 por 100; Más de dieciocho meses, sin exceder 
veintiuno: 75 por 100; Más de veintiún meses, hasta su baja en el activo: 100 por 100. (a.2) Para créditos y 
préstanos hipotecarios sobre viviendas, oficinas y locales polivalentes, plenamente cubiertos por la garantía, y 
siempre que esta haya nacido con la financiación: Más de tres años, sin exceder de cuatro: 25 por 100; Más de 
cuatro años, sin exceder de cinco: 50 por 100; Más de cinco años, sin exceder de seis: 75 por 100. Más de seis 
años: 100 por 100. (a.3) Los riesgos con las Administraciones Publicas [ ] no requerirán provisión por 
insolvencia. (BANCO DE ESPAÑA, 1991, p. 21343).  
67 Texto original: General provisions: Regardless of the funds considered for provision previously, credit 
exposures, contingent liabilities and doubtful assets for which there is no obligation to make specific insolvency 
provision (with the exception of public-sector exposures), will require funds to be set aside applying the 
following percentages: 0.5% for mortgages (with outstanding risk below 80% of the property value); 1.0% for 
all other risks. (BANCO DE ESPAÑA, 2000, p. 20). 
68 Os percentuais, assim como os respectivos níveis de risco de crédito, são descritos pelo Banco Central da 
Espanha (2000, p. 13) como: 1) Without risk (0%): those risks involving the public sector; 2) Low risk (0.1%): 
mortgages with outstanding risk below 80% of the property value as well as risks forms whose long-term debts 
are rated at least A; 3) Medium-low risk (0.4%): financial leases and other collateralised risks (different from 
the former in point 2); 4) Medium risk (0.6%): risks not mentioned in other points; 5) Medium-high risk (1%): 
personal credits to finance purchases of durable consumer goods; 6) High risk (1.5%): credit card balances, 
current account overdrafts and credit account excesses.
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orientação para classificação do risco de crédito de um país em uma das seis categorias 

estabelecidas.69   

A título de exemplo e para facilitar o entendimento do leitor, além de demonstrar que esta é a 

prática contábil efetivamente adotada pelos bancos espanhóis no que tange aos aspectos de 

mensuração da provisão para devedores duvidosos, o Anexo C demonstra a nota explicativa 

às demonstrações contábeis referentes ao exercício social findo em 2004 do Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, restrita às políticas contábeis relacionadas ao tema.  

O modelo de mensuração de provisão para devedores duvidosos adotado pelos bancos 

espanhóis antes de 2005 difere substancialmente daquele disposto pela IAS 39, dificultando 

limitar a análise às principais diferenças entre ambos. O método espanhol, assim como o 

brasileiro, se distancia dos conceitos estabelecidos pelas normas internacionais de 

contabilidade, pois não considera o desconto a valor presente dos fluxos de caixa futuros 

estimados à taxa de juro efetiva, relativamente a operações de crédito individualmente 

relevantes para a entidade. Ele também não permite que a provisão para devedores duvidosos 

seja estabelecida com base em taxas históricas de perda definidas pelas entidades e aplicadas 

sobre grupos de operações com características de risco de crédito similares, pois esses 

percentuais, fixos, são estabelecidos pelo próprio Banco Central da Espanha.    

2.6.3 Holanda 

O entendimento sobre as práticas contábeis adotadas na Holanda, no que tange aos critérios de 

mensuração da provisão para devedores duvidosos, foi obtido por meio das notas explicativas 

às demonstrações contábeis referentes aos exercícios sociais findos em 2004 dos bancos 

holandeses que pertencem à amostra estudada.   

De acordo com a nota explicativa sobre práticas contábeis do ING Groep, é possível constatar 

que os critérios para o cálculo de provisão para devedores duvidosos são estabelecidos pelo 

Banco Central da Holanda. Ainda de acordo com a referida nota, é efetuada uma análise para 

operações específicas, a qual inclui a avaliação de riscos econômicos associados a cada 

                                                

 

69 As seis categorias dispostas pela Circular 4/1991 do Banco Central da Espanha são: Grupo 1: Países 
pertenecientes a la OCDE, con monedas nacionales admitidas a cotización en el mercado español de divisas; 
Grupo 2: Países no clasificados en ningún otro grupo; Grupo 3: Países con dificultades transitorias; Grupo 4: 
Países dudosos; Grupo 5: Países muy dudosos; Grupo 6: Países fallidos.
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operação, condições financeiras correntes do mutuário, ambiente econômico no qual o 

mutuário se insere, nível de atraso da operação e valor da garantia. Notas sobre a qualidade do 

crédito são atribuídas aos mutuários, alocando todas as operações de crédito dentro das várias 

categorias de nível de risco.70   

O ING Groep também mantém uma provisão não alocada para perdas, requerida para capturar 

alguns aspectos subjetivos relacionados à avaliação do risco de crédito, conforme esclarecido 

em suas demonstrações contábeis. Esse julgamento é exercido na determinação da extensão 

da provisão, que se baseia na avaliação da administração sobre o risco presente na carteira, 

condições econômicas correntes, experiência de perdas e tendências de concentração 

geográfica e de crédito.  

Semelhante ao método espanhol, o Banco Central da Holanda ainda estabelece critérios para 

reconhecimento de provisão sobre empréstimos concedidos a mutuários domiciliados em 

outros países. A nota explicativa às demonstrações contábeis do ING Groep esclarece que 

[...] o montante de provisão é uma função do risco do país, bem como do risco de crédito da 

própria operação, calculado para fins regulatórios com base em instruções detalhadas 

estabelecidas pelo Banco Central Holandês .71  

Dessa forma, verifica-se a existência de notação atribuída às operações indicadoras da 

qualidade do crédito, bem como de requerimento para constituição de provisão relacionada a 

mutuários domiciliados em outros países em função do nível de risco de crédito do país. Em 

parte, o método holandês se assemelha ao modelo adotado pela Grécia, Espanha e Brasil, pois 

também estabelece notação de níveis de risco de crédito, a qual irá determinar o percentual de 

provisão a ser constituída. Por outro lado, na Holanda, também é constituída uma provisão 

não alocada, que se baseia em tendências e outras premissas. Tal prática não é permitida pelas 

normas internacionais de contabilidade, conforme apresentado no tópico 2.4.11 Restrições ao 

enquadramento de outros modelos de mensuração às IFRS.  

                                                

 

70 Texto original: [...] A formal analysis of specifically identified loans takes place every quarter, including 
evaluation of economic risks, associated with each loan, the current financial condition of the borrower, the 
economic environment in which the borrower operates, the level of delinquent loans and the value of collateral. 
Credit ratings are assigned to the borrowers by allocating all outstanding loans into various Risk Rating 
categories on a regular basis.

 

71 Texto original: On certain foreign outstandings, the country provision is calculated, for regulatory purposes, 
based on detailed instructions given by the Dutch Central Bank. The amount is a function of the risk of the 
country, as well as the risk of the transaction itself.
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2.6.4 Grécia 

Antes da adoção das normas internacionais de contabilidade, os critérios para mensuração da 

provisão para devedores duvidosos eram estabelecidos pelo Ato 2442/29, de janeiro de 1999, 

emitido pelo Banco Central da Grécia, posteriormente emendado pelo Ato 2513/15, em 

janeiro de 2003.72  

De acordo com o Economic Bulletin nº. 13, emitido pelo Banco Central da Grécia em julho de 

1999, a provisão para devedores duvidosos calculada em consonância com o Ato 2442/29 

deve ser o montante resultante da aplicação de percentuais fixos de provisão estabelecidos 

pela norma em função da classificação do risco de crédito atribuída às operações. Esses 

percentuais fixos variam de 1% a 70%, existindo também regras específicas para o 

reconhecimento de juros sobre operações em atraso. O texto disponível no Anexo Q, extraído 

do Economic Bulletin nº. 13, oferece maiores detalhes sobre os requerimentos anteriormente 

estabelecidos pelo Ato 2442/29.  

Posteriormente, o Banco Central da Grécia (2003, p. 110), por meio do Ato 2513/15, alterou 

alguns percentuais anteriormente estabelecidos pelo Ato 2442/29, mas não alterou a essência 

do método de cálculo da provisão para devedores duvidosos. Essas alterações encontram-se 

resumidas pelo Economic Bulletin nº. 20, também emitido pelo Banco Central da Grécia, 

cujas principais passagens foram extraídas e disponibilizadas no Anexo Q.   

O método de cálculo estabelecido pela norma grega não impõe um nível de complexidade 

elevado, se comparado à IAS 39, por exemplo. O modelo grego pode ser considerado 

semelhante ao brasileiro, pois ambos dispõem sobre percentuais fixos estabelecidos em 

função de níveis de risco de crédito, além de não serem permitidos pelas normas 

internacionais de contabilidade, conforme apresentado no tópico 2.4.11 Restrições ao 

enquadramento de outros modelos de mensuração às IFRS.   

                                                

 

72 O banco grego que compõe a amostra selecionada, National Bank of Greece, adota como prática contábil os 
requerimentos dispostos pelos referidos normativos. Essa confirmação pode ser obtida por meio da nota 
explicativa sobre práticas contábeis às demonstrações referentes ao exercício social findo em 2004 do banco 
mencionado: Pursuant to Act No. 2442/29.01.1999 (as amended by Act No. 2513/15.01.2003) of the Governor 
of the Bank of Greece, credit institutions that have their registered office in Greece, as well as the branch offices 
in Greece of credit institutions whose registered seat is in a country outside the EU, must maintain loan loss 
provisions to at least a minimum amount to be calculated with reference to factors set forth under the Act.
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2.7 Provisão para devedores duvidosos no Brasil  

O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 2.682, de dezembro de 1999, estabelece os 

critérios para mensuração da provisão para devedores duvidosos das instituições por ele 

autorizadas a funcionar. O referido normativo determina os percentuais mínimos de provisão 

de acordo com a classificação de risco atribuída às operações.   

As operações de crédito devem ser classificadas em níveis crescentes de risco, sendo 

determinados pela norma prazos máximos de atraso no pagamento parcial ou total do 

principal ou encargos para fins de enquadramento em cada um desses níveis de classificação. 

Cada nível de risco de crédito possui um percentual correspondente e o seu produto determina 

o cálculo do saldo de provisão (os percentuais variam de 0 a 1 em função da classificação 

atribuída).  

Não é permitido o reconhecimento no resultado de receitas e encargos de qualquer natureza  

relativos a operações de crédito que apresentem atraso igual ou superior a sessenta dias no 

pagamento de parcela de principal ou encargos. Quanto à baixa da operação de crédito, a 

norma estabelece que a operação classificada como de risco nível H

 

(maior nível de risco de 

crédito estabelecido pela norma) deve ser transferida para conta de compensação, com a baixa 

do saldo de provisão, depois de decorridos seis meses da sua classificação nesse nível de 

risco, não sendo admitido o registro em período inferior.  

Também consiste em prática contábil adotada pelas instituições financeiras brasileiras, para 

fins societários, a constituição de provisão para devedores duvidosos adicional ao saldo 

mínimo requerido pelo Banco Central do Brasil.  
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3 METODOLOGIA   

3.1 Tipologia da pesquisa  

A tipologia de pesquisa adotada baseia-se em uma abordagem empírico-analítica, 

representada pela busca do entendimento dos fenômenos observados na prática ou realidade e 

seu relacionamento com a teoria existente. Um estudo empírico-analítico, segundo Gilberto 

Martins (1994, p. 26):  

São abordagens que apresentam em comum a utilização de técnicas de coleta, tratamento e análise 
de dados marcadamente quantitativas. Privilegiam estudos práticos. Suas propostas têm caráter 
técnico, restaurador e incrementalista. Têm forte preocupação com a relação causal entre as 
variáveis. A validação da prova científica é obtida através de testes de instrumentos, graus de 
significância e sistematização das definições operacionais.  

O presente trabalho avalia a relação entre a adoção das normas internacionais de contabilidade 

e a existência de impactos no saldo de provisão para devedores duvidosos dos bancos 

europeus listados na Bolsa de Nova Iorque. Caracteriza-se por delimitar a população a ser 

estudada, considerar técnicas estatísticas para cálculo de uma amostra representativa, 

possibilitando a inferência dos achados à população delimitada, além de utilizar ferramentas 

quantitativas para avaliar a relação entre as variáveis de interesse, o que permite identificá-lo 

como um estudo empírico-analítico.   

3.2 Levantamento de dados e tamanho da amostra   

Com relação aos conceitos de população e amostra, Gilberto Martins (2001, p. 184) afirma o 

seguinte:  

Geralmente as pesquisas são realizadas por meio de estudo dos elementos que compõem uma 
amostra extraída da população que se pretende analisar. O conceito de população é intuitivo. 
Trata-se do conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam em comum determinadas 
características definidas para o estudo, ou seja, a amostra é um subconjunto da população.  

Sendo assim, população, no contexto do presente trabalho, é definida como os bancos 

europeus listados na Bolsa de Nova Iorque. A restrição do estudo aos bancos europeus 
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listados na NYSE deve-se à necessidade de adoção de um grupo controle, cujo objetivo será 

apresentado mais adiante.  

Foram selecionados os bancos cujas informações contábeis estavam disponíveis para o 

período de 2000 a 2006, pois tanto a NYSE quanto a SEC fornecem essas informações para 

os cinco exercícios sociais anteriores à data de consulta e, embora algumas instituições 

financeiras disponibilizem na própria página da internet informações relativas a até dez 

exercícios sociais, tal procedimento é adotado apenas por parte dos bancos. Também foram 

excluídos da amostra os bancos que adotaram as normas internacionais de contabilidade em 

ano diferente de 2005. Tais restrições se devem a requisitos metodológicos impostos pelas 

ferramentas estatísticas utilizadas na análise.  

Os dados foram obtidos por meio de consultas aos sítios da Bolsa de Nova Iorque e das 

instituições financeiras pertencentes à amostra, além de correspondências quando da 

indisponibilidade da informação nas duas fontes citadas, como no caso do Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria.   

Com base nas respectivas demonstrações contábeis, constatou-se que o Deutsche Bank e o 

Credit Suisse somente adotarão as IFRS em dezembro de 2007, pois o Parlamento da União 

Européia73 assim permitiu para empresas com ações negociadas em mais de uma bolsa de 

valores. Por outro lado, o UBS adotou voluntariamente as normas internacionais de 

contabilidade em 2004, o que induziria a conclusões incorretas no caso da aplicação do teste 

estatístico de diferença de médias para duas amostras emparelhadas, pois todas as outras 

instituições financeiras adotaram as IFRS em 2005. Por fim, o Abbey National fez sua 

primeira emissão de American Depository Receipts - ADR em 2002, ficando excluído do 

período definido para o modelo de regressão que contempla os dados de 2000 a 2006, assim 

como o Deutsche Bank e o Credit Suisse cuja adoção das IFRS se deu em exercício social 

posterior ao período delimitado para a análise de regressão.  

Excluindo-se essas quatro instituições financeiras (Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS e 

Abbey National), ainda assim o tamanho da amostra é representativo para um determinado 

                                                

 

73 European Parliament Daily Notebook, 12 de março de 2002. Disponível em www.europarl.eu.int. Acesso em 
junho de 2007. 

http://www.europarl.eu.int
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erro máximo admitido, possibilitando inferência74 à população dos parâmetros amostrais 

obtidos com os testes estatísticos utilizados na análise da relação causal entre as variáveis. A 

técnica utilizada para o cálculo do tamanho de amostra representativa se baseia na fórmula 

para estimativa de proporções em população finita com desvio padrão desconhecido:  

xnnxzeN

Nnxnxz
n

/1/1

/1/
22

2

  

Onde:  

z = dado um intervalo de confiança, refere-se à quantidade de desvios padrões a contar da 

média em uma distribuição normal; 

n = tamanho da amostra; 

x = quantidade de itens com determinada característica em comum; 

(x/n) = proporção amostral;75 

N = tamanho da população;76 

e = erro máximo admitido.77  

A aplicação da fórmula acima para uma amostra de 12 bancos, um intervalo de confiança de 

95% e uma população de 16 bancos, resulta em um erro máximo de 0,15, conforme 

demonstrado a seguir:  
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74 Na visão de Stevenson (2001, p. 158, grifo do original), [...] a inferência estatística envolve a formulação de 
certos julgamentos sobre um todo após examinar apenas uma parte, ou amostra dele.

 

75 Stevenson (2001, p. 211) afirma que o intervalo é máximo quando p = 0,50, decrescendo quando p aumenta ou 
diminui. Segundo ele, sob condições de completa incerteza, pode-se admitir inicialmente p = 0,50, o que revelará 
a maior quantidade de erros possível. Martins (2001, p. 187) corrobora tal afirmativa ao admitir que a adoção de 
um p = 0,50 proporciona o maior tamanho de amostra possível. 
76 Com base no sítio da NYSE 

 

www.nyse.com 

 

constatou-se que até o mês de setembro de 2007 existiam 16 
instituições financeiras domiciliadas na Europa e listadas na Bolsa de Nova Iorque. 
77 Martins (2001, p. 187) afirma que o erro amostral corresponde à máxima diferença que o investigador admite 
suportar. Segundo Weffort (2005, p. 120), reconhecida a variabilidade amostral (diversas seleções amostrais de 
uma população, obtidas através de um mesmo procedimento, resultarão em diversos dados), uma vez que apenas 
alguns elementos da população estão sendo examinados a cada amostra, e não obrigatoriamente os mesmos, é 
necessário estabelecer um nível desejável de precisão, o que é feito, de forma simplificada, através da escolha do 
intervalo de confiança e do erro admitido. 

http://www.nyse.com
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Onde:  

z = 1,96, para um intervalo de confiança de 95% 

n = 12 

(x/n) = 0,5 

N = 16 

e = 0,15.  

Sendo assim, a seleção das 12 instituições financeiras que compõem a amostra estudada 

obedeceu a um critério lógico de exclusão dos quatro bancos cujos motivos encontram-se 

justificados anteriormente. As instituições financeiras pertencentes à amostra, bem como seus 

respectivos países de origem estão demonstrados na Tabela 3:  

Tabela 3 - Amostra dos bancos 

Nome País de origem 

  

1. The Royal Bank of Scotland Escócia 
2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanha 
3. Banco Santander Central Hispano Espanha 
4. National Bank of Greece Grécia 
5. ABN AMRO Holanda 
6. ING Groep Holanda 
7. Barclays Bank Inglaterra 
8. HSBC Inglaterra 
9. Lloyds TSB Inglaterra 
10. National Westminster Bank Inglaterra 
11. Allied Irish Banks Irlanda 
12. The Governor and Company of the Bank of Ireland Irlanda 

 

As informações contábeis elaboradas em conformidade com as IFRS e com as práticas 

contábeis locais foram coletadas a partir dos relatórios anuais (annual report) dos bancos. As 

informações contábeis em US GAAP foram obtidas por meio do sítio da NYSE, onde se 

encontram disponibilizados os relatórios denominados 20-F . Algumas instituições 

financeiras, tais como o National Bank of Greece, publicam o balanço patrimonial e a 

demonstração do resultado integralmente convertidos para US GAAP e, nesses casos, o 

processo de coleta dos dados foi similar ao adotado para relatórios anuais elaborados de 

acordo com os princípios contábeis locais. Entretanto, grande parte das instituições 

financeiras relacionadas pela amostra divulga uma nota explicativa de reconciliação, contendo 

o lucro e o patrimônio líquido elaborados de acordo com os princípios locais, bem como os 
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respectivos ajustes necessários para a conversão desses dois valores para os US GAAP. 

Nessas situações, os ajustes para os US GAAP referentes à carteira de crédito e provisão para 

devedores duvidosos foram somados aos respectivos saldos publicados em atendimento às 

práticas contábeis locais.  

A quantidade de agências foi obtida a partir do Management Discussion & Analysis, 

conhecido como MD&A, exigido pela SEC às empresas listadas no mercado de capitais 

norte-americano.   

3.3 Análise estatística  

Neste tópico serão apresentadas as técnicas estatísticas utilizadas para embasar as conclusões 

do estudo. A princípio, serão apresentadas duas técnicas, regressão linear e teste de 

comparação de médias, utilizadas para verificar se houve impacto no valor da provisão para 

devedores duvidosos após a adoção das IFRS, bem como a validação dos pressupostos 

requeridos pelas técnicas. Posteriormente, será apresentada a técnica utilizada a fim de 

verificar a existência de relação entre a quantidade de agências dos bancos e o método de 

avaliação da provisão utilizado pelas instituições financeiras pertencentes à amostra.   

3.3.1 Impacto no valor da provisão após a adoção das IFRS  

3.3.1.1 Regressão linear 

Com base nos dados coletados dos bancos pertencentes à amostra, foi utilizada a técnica de 

regressão linear com as informações do período compreendido pelos exercícios sociais findos 

entre 2000 e 2006. De acordo com Gujarati (2000, p. 4), a análise de regressão ocupa-se com 

o estudo da dependência de uma variável, a variável dependente, em relação a uma ou mais 

variáveis, as variáveis explicativas ou independentes. Entretanto, embora a análise de 

regressão tenha a propriedade de estimar ou prever o resultado da relação entre duas ou mais 

variáveis,78 a sua utilização na presente pesquisa terá a finalidade de auxiliar na conclusão 

                                                

 

78 Gujarati (2000, p. 4) afirma que o objetivo da análise de repressão é estimar e/ ou prever a média (da 
população) ou valor médio da variável dependente em termos dos valores conhecidos ou fixos das variáveis 
explicativas. 
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sobre a influência e o comportamento de certas variáveis no passado, conforme descrito com 

mais detalhes a seguir.  

No modelo de regressão linear, a relação funcional entre uma variável dependente (Y) e uma 

ou mais variáveis independentes (Xi, i = 1, ..., p) é do tipo:  

jpjpjjj XXXY ...22110 nj ,...,1

  

Segundo Maroco (2003, p. 376), i são os chamados coeficientes de regressão ou coeficientes 

angulares e i representa os erros ou resíduos do modelo. 0 é a ordenada de origem (i.e. o 

valor de yj quando xij = 0; i = 1, ..., p) e i (i = 1, ..., p) representam os declives parciais (i.e. 

uma medida da influência de Xi em Y, ou seja, da variação de Y por unidade de variação de 

Xi). Nesse sentido, a variável dependente do modelo será representada pela provisão para 

devedores duvidosos. As variáveis explicativas serão a carteira de crédito e uma variável 

dummy79 relativa à adoção das normas internacionais de contabilidade pelos bancos europeus. 

A fórmula a seguir demonstra a equação do modelo de regressão:  

jDummyCarteiraPDD 210  

Onde:  

PDD = variável dependente; 

0 = ordenada de origem ou coeficiente linear; 

Carteira = carteira de crédito;80 

Dummy = 0 para informações antes e 1 para as informações contábeis após adoção das IFRS; 

j = resíduos do modelo.  

Ao se referir às variáveis dummies, Gujarati (2000, p. 503) afirma que, na análise de 

regressão, a variável dependente é muitas vezes influenciada não somente pelas variáveis que 

podem ser facilmente quantificadas em alguma escala bem definida (por exemplo, renda, 

                                                

 

79 São nomes alternativos: variáveis binárias, variáveis categóricas, variáveis qualitativas e variáveis 
dicotômicas. 
80 Os dados extraídos das demonstrações contábeis dos bancos pertencentes à amostra foram convertidos para o 
Euro do último dia útil dos respectivos exercícios sociais. Para tanto, foi utilizada a função Conversão de 
Moedas disponível no sítio do Banco Central do Brasil: www.bcb.gov.br. Acesso em outubro de 2007. 

http://www.bcb.gov.br
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produto, preços, custos, altura e temperatura), mas também por variáveis de natureza 

essencialmente qualitativa (por exemplo, sexo, raça, cor, religião, nacionalidade, convulsões 

políticas e mudanças na política econômica do governo).81 Sendo assim, a utilização da 

referida variável tem como objetivo possibilitar a análise estatística da influência da adoção 

das normas contábeis internacionais sobre a variável dependente (PDD).  

Em seguida foi aplicado o teste t para avaliar a significância do coeficiente angular da 

variável carteira de crédito e da variável dummy.82 Se constatada a significância do coeficiente 

da dummy, com base no sinal do respectivo coeficiente angular da equação pode-se concluir 

sobre a direção do impacto da adoção das normas internacionais no cálculo da provisão para 

devedores duvidosos (se positivo ou negativo). Dessa forma, justifica-se a utilização da 

análise de regressão para concluir sobre o relacionamento entre as variáveis explicativas e 

dependente no passado.  

Existem outras variáveis de natureza macroeconômica não contempladas pelo modelo e que 

também influenciam no cálculo da provisão para devedores duvidosos. Entretanto, essas 

variáveis são isoladas com a utilização de um grupo controle, que é compreendido pelas 

informações contábeis em US GAAP das mesmas instituições financeiras pertencentes à 

amostra. O conceito de grupo controle é muito utilizado nas ciências biológicas e pode ser 

mais bem entendido recorrendo a teóricos dessa área. Segundo Vieira (1999, p. 14), muitas 

vezes o pesquisador quer apenas saber se determinado tratamento83 tem efeito. Nesse caso, 

deve-se comparar um grupo de unidades que recebeu o tratamento 

 

grupo tratado 

 

com o 

grupo de unidades que não recebeu o tratamento 

 

grupo controle. Por exemplo, para saber se 

determinado adubo tem efeito sobre a produção de uma planta, o agrônomo deve tomar um 

conjunto de unidades similares e cultivar metade com o adubo 

 

grupo tratado 

 

e deixar a 

outra metade sem adubo 

 

grupo controle. Finalmente, o que está sendo medido ou observado 

                                                

 

81 De acordo com Gujarati (2000, p. 503), tendo em vista que as variáveis qualitativas geralmente indicam a 
presença ou ausência de um atributo, assim como homem ou mulher, negro ou branco, estatal ou privado, um 
método para quantificar tais atributos é construir variáveis artificiais que assumam valores de 1 ou 0 (0 
indicando a ausência de um atributo e 1 indicando a sua presença). Nesse sentido, na presente pesquisa, 0 indica 
a ausência das normas internacionais de contabilidade e 1 indica a sua presença. 
82 Stevenson (2001, p. 355) afirma ser importante testar os resultados do cálculo do coeficiente angular da reta de 
regressão a fim de decidir se são significativos (isto é, se os verdadeiros parâmetros não são nulos). O objetivo é 
distinguir entre situações em que as variáveis são relacionadas, e situações em que não são. Se não há 
relacionamento, é de esperar um coeficiente angular zero. Deve-se então testar a hipótese nula H0: =0. 
83 Segundo Vieira (1999, p. 12), o termo tratamento foi introduzido em experimentação pela área agrícola. 
Servia para indicar o que estava em comparação: fertilizantes, inseticidas, variedades. Hoje o termo tratamento 
tem significado mais geral, muitos experimentos são feitos para comparar máquinas, métodos, produtos ou 
materiais.  
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no experimento é a variável em análise. No contexto da presente pesquisa, o termo tratamento 

se refere à adoção das normas internacionais de contabilidade pelos bancos pertencentes à 

amostra estudada.  

Dessa forma, ainda que o modelo de análise de regressão não tenha compreendido todas as 

variáveis que exercem influência sobre o cálculo da provisão para devedores duvidosos, a 

utilização do grupo controle permite medir ou observar apenas a variável em análise, ou seja, 

a adoção das normas internacionais de contabilidade. O mesmo conceito que suporta a 

utilização de um grupo controle na análise de regressão é aplicável ao teste de médias descrito 

no tópico 3.3.1.2 Teste de comparação de médias.  

Utilizando o programa estatístico SPSS versão 13.0, são obtidos os coeficientes demonstrados 

no Anexo D, por meio dos quais se pode escrever da seguinte forma a equação de regressão:  

DummyCarteiraPDD IFRSIFRS 458,227.1017,0  (3)  

Ainda com base nos dados demonstrados pelo Anexo D, a equação de regressão elaborada a 

partir das informações do grupo controle é apresentada a seguir:  

DummyCarteiraPDD USGAAPUSGAAP 537,659.1018,0  (4)  

A seguir, os dois modelos serão denominados como grupo tratado , em referência ao grupo 

que contempla as informações preparadas em consonância com as respectivas práticas 

contábeis locais de 2000 até 2004 e com as IFRS em 2005 e 2006; e grupo controle em 

referência ao grupo que compreende as informações preparadas em US GAAP para o período 

de 2000 a 2006.  

As equações demonstradas acima têm coeficiente linear igual a zero, pois se faz presente a 

condição de não haver provisão para devedores duvidosos quando a carteira de crédito for 

igual a zero, o que corresponde a dizer, em terminologia estatística, que o modelo deve 

passar pela origem , além de a constante não ter se mostrado estatisticamente significativa 

para o modelo de regressão proposto. Cabe novamente ressaltar que o modelo em questão não 

assume finalidades preditivas, ou seja, não é seu objetivo prever o comportamento da provisão 
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para devedores duvidosos no futuro, mas sim analisar as variações do saldo de provisão no 

passado, antes e depois da adoção das normas internacionais de contabilidade.  

Com o objetivo de avaliar, a partir das estimativas amostrais, se de fato, na população, ao 

menos uma das variáveis independentes influencia a variável dependente, ou seja, se o 

modelo ajustado é significativo, de acordo com Maroco (2003, p. 383), a seguinte hipótese 

pode ser formulada:  

0: 210H   vs.  0::1 iiH

 

2,1i 84  

A técnica utilizada para testar as hipóteses acima é o teste F, cujo cálculo da estatística 

encontra-se demonstrado pelo Quadro 1, apresentado, a seguir, no tópico 3.3.1.2. O programa 

estatístico SPSS versão 13.0 produz o p-value associado a essa estatística de teste e resume 

esses cálculos em um quadro designado por ANOVA da Regressão, demonstrado no Anexo 

E. Os resultados do teste indicam um p-value de 0,000 para as duas regressões, o que permite 

afirmar não haver indícios para aceitar a hipótese nula para os habituais níveis de 

significância (

 

= 0,05 ou 0,01). Ou seja, conclui-se que pelo menos uma das variáveis 

independentes possui um efeito significativo sobre a variação da variável dependente ou, em 

outras palavras, pode-se afirmar que os modelos ajustados aos dados do grupo controle e do 

grupo tratado são significativos.  

Entretanto, ao se rejeitar H0 da ANOVA da Regressão, apenas se pode concluir que pelo 

menos um dos i é significativamente diferente de zero. Para averiguar quais coeficientes 

angulares das variáveis independentes são diferentes de zero, é necessário proceder a 

múltiplos testes de i. Deve-se então testar as seguintes hipóteses estatísticas:  

0:0 iH   vs.  0:1 iH

 

2,1i  

A significância do coeficiente de regressão, de acordo com Stevenson (2001, p.355), pode ser 

testada comparando-o com seu desvio padrão sb. Ou seja:  

                                                

 

84 Lê-se: existe pelo menos um i tal que i é diferente de zero. 
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O desvio padrão da distribuição amostral do coeficiente angular é calculado pela fórmula:  

nxx
ss eb 22

1

   

(5)  

Onde se corresponde ao erro padrão da estimativa, obtido a partir da seguinte fórmula:  

2

2

n

yy
s ci

e   (6)  

Onde:  

yi = cada valor de y; 

yc = valor correspondente da reta de regressão, deduzido da equação de regressão; 

n = número de observações.  

As colunas T das tabelas Coeficientes: Regressão IFRS e Coeficientes: Regressão 

USGAAP , demonstradas no Anexo D, correspondem aos valores da estatística do teste t. A 

coluna Sig. demonstra os p-values associados às estatísticas do teste. Sendo assim, para os 

habituais níveis de significância de 0,05 e 0,01, pode-se afirmar não haver indícios para 

aceitar a hipótese nula, o que equivale dizer que nos dois modelos de regressão (grupo 

controle e grupo tratado), tanto a variável Carteira de crédito quanto a variável dummy 

afetam significativamente a variável dependente, pois os p-values são menores que 0,01.  

Entretanto, após a estimação dos seus coeficientes, a análise de regressão linear prossegue 

com a validação dos pressupostos no que diz respeito aos erros ou resíduos e à existência de 

multicolinearidade (situação em que as variáveis independentes estão fortemente 

correlacionadas entre si). Com relação à análise de resíduos, de acordo com Maroco (2003, p. 

394), o modelo de regressão apenas pode ser considerado como válido quando:  
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1. ,0Nj

  
os resíduos possuem distribuição normal com média nula e variância 

constante;  

2. 0, lkCov nlklk ,...,1,;

 
 os resíduos são independentes.  

O pressuposto da distribuição normal dos erros pode ser verificado por meio da representação 

gráfica de probabilidade normal ou com o auxílio de testes, como o teste não-paramétrico de 

Kolmogorov-Smirnov. Utilizando o programa estatístico SPSS versão 13.0, foram obtidos os 

gráficos demonstrados no Anexo G, onde o eixo das abscissas representa a probabilidade 

observada acumulada dos erros, e o eixo das ordenadas a probabilidade acumulada que se 

observaria se os erros possuíssem distribuição normal. Segundo Maroco (2003, p. 396), se os 

erros possuem distribuição normal, os valores representados pelo gráfico devem se distribuir 

próximos à diagonal principal. Nesse sentido, graficamente se observa a aderência dos pontos 

à diagonal principal nos gráficos de distribuição do grupo controle e do grupo tratado, o que 

permite concluir que os resíduos apresentam, aproximadamente, distribuição normal.  

O teste de Kolmogorov-Smirnov é usado para decidir se a distribuição da variável sob estudo 

em uma determinada amostra provém de uma população com uma distribuição específica 

F0(X). Detalhes sobre a lógica do teste encontram-se demonstrados no tópico 3.3.1.2 Teste de 

comparação de médias.  Neste caso, pretende-se testar se a distribuição dos resíduos é ou não 

normal, sendo elaboradas as seguintes hipóteses:  

,0:0 NH j

  

vs.  ,0:1 NH j

  

O Anexo H demonstra o resultado dos cálculos processados pelo programa estatístico SPSS 

versão 13.0. Os resultados indicam um p-value de 0,348 e 0,159 para os testes de distribuição 

de resíduos dos modelos ajustados aos dados do grupo controle e do grupo tratado, 

respectivamente. Sendo assim, com uma probabilidade de erro de 5%, pode-se afirmar não 

haver indícios para a rejeição da hipótese nula, ou seja, considerando que p-value > 

 

= 0,05, 

não é rejeitada a hipótese de que os resíduos dos dois modelos seguem distribuição normal.  

A análise gráfica dos resíduos também pode identificar eventuais outliers (observações 

extremas, não-características, que apresentam resíduos que são consideravelmente superiores 
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aos resíduos das outras observações), que são prejudiciais ao modelo por exercer influência 

demasiada sobre a estimação dos coeficientes de regressão. Os gráficos gerados pelo 

programa estatístico SPSS estão demonstrados no Anexo L. A constatação de eventuais 

outliers se dá pela identificação de eventos que figurem nas extremidades desses gráficos, 

assim como observado por Maroco (2003, p. 397) ao afirmar que [...] os efeitos dos outliers 

podem ser moderados se encontrados no meio do domínio das observações, ou podem ser 

extremos se encontrados próximos dos limites do domínio das observações . Dessa forma, 

por meio da análise dos gráficos relativos ao grupo controle e ao grupo tratado constantes do 

Anexo L, é possível concluir não haver observações localizadas nas extremidades dos gráficos 

que pudessem ser caracterizadas como outliers.   

Para testar o pressuposto de independência dos resíduos, ou dito de outra forma que a 

magnitude de um resíduo não influencia a magnitude do resíduo seguinte, pode-se testar se 

existe ou não correlação serial entre resíduos consecutivos por meio da estatística proposta 

por Durbin e Watson (1971). As hipóteses estatísticas são dadas a seguir:  

0: ;10 ji
H

  

vs.  0: ;11 ji
H

 

njiji ,...,1,;

  

A estatística proposta por Durbin e Watson (1971), de acordo com Maroco (2003, p. 400), é 

obtida por meio da fórmula a seguir:  

jj
rd

n

j
j

n

j
jj

 

; 1

1

2

1

1

2
1

1
1 2

  

(7)  

O programa estatístico SPSS versão 13.0 não produz o p-value associado à estatística do teste. 

Assim, alternativamente à análise do p-value, Maroco (2003, p. 400) afirma que como regra 

prática não rejeitamos H0 se a estatística do teste for aproximadamente em torno de 2, ou seja, 

0,2d .2,0 . Com base nos resultados dos cálculos processados pelo programa, 

disponíveis no Anexo F, verifica-se o valor da estatística d = 1,902 para o modelo que 

contempla informações em IFRS e d = 2,169 para o modelo que assume a função de grupo 

controle. Sendo assim, de acordo com essa regra prática, pode-se afirmar não haver indícios 
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para rejeitar a hipótese de que os resíduos são independentes, pois ambos os valores das 

estatísticas do teste estão suficientemente próximos de 2,0, ou seja, dentro do desvio tolerável 

de .2,0

  
Alternativamente, Gujarati (2000, p. 425) oferece as regras de decisões relacionadas às tabelas 

de Durbin-Watson que podem ser consideradas mais precisas do que a regra prática defendida 

por Maroco. Essas regras assumem que não se rejeita H0 se o valor da estatística do teste 

conjugado aos desvios constantes da tabela de Durbin-Watson forem tais que: ds < d < 4 

 

ds. 

Nesse sentido, para um n de 85 (valor disponível pela tabela mais próximo das 84 

observações do modelo), duas variáveis independentes e um nível de significância de 5%, a 

tabela traz um ds = 1,696, o que corrobora a conclusão anterior de não haver indícios de que 

os resíduos não sejam independentes, pois ambos os valores das estatísticas do teste 

satisfazem a condição defendida por Gujarati: 1,696 < 1,902 < 2,304, no caso do grupo 

tratado; e 1,696 < 2,169 < 2,304, em referência ao grupo controle.  

Com relação à multicolinearidade, pode-se diagnosticar a sua existência de várias formas. A 

mais simples e intuitiva é a da análise da matriz de correlações bivariadas entre as variáveis 

da base de dados. Entretanto, não existe um valor limite a partir do qual seja possível prever 

problemas na estimação do modelo devido à colinearidade entre as variáveis independentes. 

Geralmente, segundo Maroco (2003, p. 415), correlações bivariadas elevadas entre variáveis 

independentes (|R| > 0,75) conduzem a problemas de multicolinearidade. Nesse sentido, com 

base nos cálculos processados pelo programa estatístico SPSS versão 13.0, disponibilizados 

no Anexo I, constatou-se um coeficiente de correlação entre as duas variáveis independentes 

(carteira de crédito e dummy) de 0,623 para o grupo tratado e de 0,633 para o grupo controle, 

o que permite afirmar não haver indícios de existência de problemas de multicolinearidade, 

pois ambos estão abaixo de 0,75.  

Os coeficientes de correlação são válidos apenas para variáveis duas-a-duas, como no caso do 

modelo de regressão em questão em que existem apenas duas variáveis independentes 

(carteira de crédito e dummy). Em situações em que mais do que duas variáveis são 

colineares, a matriz de correlações já não poderia ser usada, pois nada garante que a 

associação linear entre mais de duas variáveis esteja refletida em um dos coeficientes de 

correlação bivariados. Um outro diagnóstico de multicolinearidade que não sofre do problema 

das correlações bivariadas é o VIF 

 

Variance Inflation Factor, ou fator de inflação da 
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variância. Maroco (2003, p. 416) afirma que [...] de uma forma geral, valores de VIF 

superiores a 5 (Montgomery & Peck, 1982) ou mesmo a 10 (Myers, 1986) indicam problemas 

com a estimação de i devido à presença de multicolinearidade nas variáveis independentes. 

Embora o modelo de regressão construído possua apenas duas variáveis independentes e, 

portanto, não exista a possibilidade de mais do que duas variáveis serem colineares, o teste foi 

efetuado adicionalmente, e seus resultados não contradizem as conclusões obtidas por meio da 

análise da matriz de correlações bivariadas. Ambos os valores VIF de 1,635 e 1,667, 

referentes ao grupo tratado e ao grupo controle, respectivamente, estão disponíveis no Anexo 

D.  

Um outro indicador usado com freqüência para detectar multicolinearidade são os 

eigenvalues, que também podem ser processados por meio do programa estatístico SPSS 

verão 13.0. Se uma ou mais variáveis independentes forem colineares com algumas das 

restantes, então existirá pelo menos um eigenvalue ( i) muito próximo de 0. Muitos analistas 

preferem usar o quociente k = max/ min, designado por condition index, tendo em vista a 

dificuldade de se decidir o quão pequeno um dado eigenvalue terá de ser para que se possa 

concluir pela existência de multicolinearidade. Segundo Maroco (2003, p. 417), valores de k 

superiores a 15 indicam um possível problema, e valores de k superiores a 30 indicam um 

sério problema na estimação dos i devido à multicolinearidade entre as variáveis 

independentes. Com base nos relatórios de saída gerados pelo programa estatístico SPSS, 

disponíveis no Anexo J,  constata-se que os condition indexes do grupo tratado e do grupo 

controle não são superiores a 2,108, estando muito abaixo do valor de k de 15 que indicaria 

um possível problema, o que permite concluir não haver indícios para se aceitar a hipótese de 

existência de problemas de multicolinearidade entre as variáveis independentes.   

3.3.1.2 Teste de comparação de médias 

O modelo de regressão utilizado possui uma limitação pelo fato de lidar com valores 

absolutos, o que pode ocasionar distorções em termos relativos, na medida que o tamanho da 

carteira de crédito dos bancos pertencentes à amostra não é homogêneo, ainda que não tenham 

sido identificados outliers durante as análises. Isso significa dizer que uma pequena variação 

em termos relativos da provisão de uma grande carteira de crédito teria maior influência na 

estimação dos coeficientes angulares do que uma grande variação em termos relativos da 

provisão de uma pequena carteira de crédito, pois o modelo se baseia em valores absolutos, 
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além de cruzar o plano cartesiano na origem, o que também diminui a influência das pequenas 

carteiras de crédito.   

Uma das maneiras de eliminar essa distorção é considerar a divisão do saldo de provisão para 

devedores duvidosos pelo de carteira de crédito, tornando as variações do montante de 

provisão relativas ao tamanho da carteira de crédito. Nesse sentido, por meio da aplicação de 

um teste paramétrico de comparação de médias, é possível verificar se há diferença 

significativa entre os percentuais de provisão das carteiras de crédito antes e depois da adoção 

das normas internacionais de contabilidade.   

Também será utilizado o grupo controle compreendido pelas informações contábeis em US 

GAAP das instituições financeiras pertencentes à amostra com o intuito de isolar o evento 

estudado, ou seja, a adoção das normas internacionais de contabilidade.   

Dessa forma, por tratar-se da comparação de duas amostras dependentes, o teste paramétrico 

indicado é o de diferença de médias para dados emparelhados. Os dados são emparelhados, 

pois o cálculo da provisão para devedores duvidosos é procedido em duas situações: dois anos 

antes e dois anos depois da adoção das IFRS85. Segundo Lapponi (2000, p. 347), a variável de 

interesse será a diferença entre os pares das duas amostras, no lugar das próprias amostras, 

que devem ter o mesmo tamanho.   

De acordo com Maroco (2003, p. 127), a comparação de médias de duas ou mais populações 

de onde foram extraídas as amostras independentes pode ser feita por meio de uma 

metodologia proposta por Ronald Fisher e genericamente designada por Análise de 

Variância (abreviadamente ANOVA, do inglês Analysis of Variance), desde que atendidos 

os seguintes pressupostos: a variável em estudo deve ter distribuição normal e as variâncias 

populacionais devem ser homogêneas. Segundo Stevenson (2001, p. 254), a ANOVA é uma 

técnica que pode ser usada para determinar se as médias de duas ou mais populações são 

iguais. Sendo assim, é possível verificar se determinado fator é a possível causa dos efeitos 

observados em certa variável de estudo.  

                                                

 

85 Tendo em vista que a adoção das normas internacionais de contabilidade ocorreu no ano de 2005, optou-se por 
utilizar dois anos antes e dois anos depois da transição para as IFRS, pois a presente pesquisa foi conduzida 
durante o ano de 2007, ou seja, optou-se pelo número máximo de exercícios sociais encerrados após o evento 
estudado. 
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Martins (2001, p. 229) afirma que por meio do teste de igualdade de médias é possível 

verificar se fatores (variáveis independentes) produzem mudanças sistemáticas em alguma 

variável de interesse (variável dependente). Nesse sentido, no contexto da presente pesquisa, a 

variável independente refere-se à adoção das normas internacionais de contabilidade pelos 

bancos europeus listados na NYSE, enquanto que a variável dependente, ou variável de 

interesse, é representada pela relação entre a provisão para devedores duvidosos e a carteira 

de operações de crédito desses bancos.  

Uma vez validados os pressupostos estatísticos requeridos para aplicação da ANOVA, será 

utilizada tal ferramenta na avaliação de diferença das médias dos percentuais de provisão das 

carteiras de crédito antes e depois da adoção das normas internacionais de contabilidade. Há 

três suposições básicas que devem ser satisfeitas para que se possa aplicar a ANOVA. De 

acordo com Stevenson (2001, p. 254), esses pressupostos são:  

1. As amostras devem ser aleatórias e independentes;  

2. As amostras devem ser extraídas de populações normais;  

3. As populações devem ter variâncias iguais (isto é, 22
2

2
1 ... k ).  

A primeira suposição é satisfeita no tópico 3.2 Levantamento de dados e tamanho da amostra, 

onde são evidenciados a independência dos dados e os conceitos empregados na sua seleção. 

Para a validação do segundo e terceiro pressupostos, serão utilizados, respectivamente, o teste 

de Kolmogorov-Smirnov e o teste de Levene.  

Maroco (2003, p. 112) afirma que o teste de Kolmogorov-Smirnov é usado para decidir se a 

distribuição da variável sob estudo (F(X)) em uma determinada amostra provém de uma 

população com uma distribuição específica F0(X). Neste caso, porém, pretende-se testar se a 

distribuição da variável é ou não normal com parâmetros 

 

e 

 

quaisquer que sejam. Assim, 

são elaboradas as seguintes hipóteses:  

;:0 NXH

  

vs.  ;:1 NXH
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Inicia-se o processo ordenando as observações da variável X em ordem crescente, calculando 

em seguida a freqüência acumulada de cada observação. Para determinar o valor da estatística 

do teste é necessário calcular a diferença entre freqüência acumulada de cada uma das 

observações e a freqüência acumulada que essa observação teria se a sua distribuição de 

probabilidade fosse normal, bem como a mesma diferença relativamente à diferença anterior. 

A estatística do teste é então dada pela maior diferença, isto é:  

iiii xFxFxFxFD 010 max;maxmax , onde ;0 NXF

   

(8)  

Os cálculos foram processados por meio do programa estatístico SPSS versão 13.0, utilizando 

um nível de significância de 5%. Os dados utilizados no teste encontram-se demonstrados no 

Apêndice 1.  

Os resultados dos testes indicam um p-value de 0,080 e 0,073 para o grupo tratado e o grupo 

controle, respectivamente. Sendo assim, com uma probabilidade de erro de 5%, pode-se 

afirmar não haver indícios para a rejeição da hipótese nula, já que p-value > 

 

= 0,05. As 

tabelas contendo os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov gerados pelo programa SPSS 

estão disponíveis no Anexo M.  

Outra condição prevista para a aplicação de um teste de hipóteses paramétrico referente à 

comparação de k médias populacionais a partir de k amostras representativas é a 

homogeneidade de variâncias. Segundo Maroco (2003, p. 114), o teste de Levene (Levene, 

1960) é um dos testes mais potentes utilizados para este fim. Nesse caso, as hipóteses a serem 

testadas são:  

22
2

2
10 ...: kH   vs.  22

,1 :: jijiH   kji ,...1, 86  

A estatística do teste é dada por Levene (1960) apud Maroco (2003, p. 114):  

                                                

 

86 Lê-se: existe pelo menos um i e um j tal que i  j. 
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iin

j
iji

k

i

k

i

ii

ZZ

ZZn

k

kN
W

1

2

1

1

2

1  
(9)  

Onde:  

ni = dimensão de cada uma das k amostras (i = 1, ..., k); 

N = dimensão da amostra global (i.e. N = n1 + n2 + ... + nk); 

Z é definido como iijij XXZ

 

(i = 1, ,k, e j = 1, ..., ni), em que Xij é a observação j da 

amostra i e Xi é a média da amostra i.  

Com um nível de significância de 5%, os cálculos foram processados por meio do programa 

estatístico SPSS versão 13.0. Os dados utilizados no teste encontram-se demonstrados no 

Apêndice 1.  

Os resultados do teste indicam um p-value de 0,513 e 0,304, respectivamente, para o grupo 

tratado e o grupo controle. Sendo assim, com uma probabilidade de erro de 5%, pode-se 

afirmar não haver indícios para a rejeição da hipótese nula, já que p-value > 

 

= 0,05, o que 

denota que a amostra possui variância homogênea. As tabelas contendo os resultados do teste 

de Levene gerados pelo programa SPSS estão disponíveis no Anexo M.  

Validados os pressupostos requeridos para utilização da ANOVA, o próximo passo consiste 

em formular as hipóteses a serem testadas. A hipótese nula é de que as médias da provisão 

para devedores duvidosos em relação à carteira de crédito antes e depois da adoção das 

normas contábeis internacionais sejam iguais e, conseqüentemente, a hipótese alternativa H1 é 

a de que as médias sejam diferentes, ou seja:  

210 :H   vs. 211 :H  

A análise da variância, como o nome indica, envolve o cálculo de variâncias. Convém, pois, 

fazer uma ligeira revisão desse cálculo com o intuito de facilitar o entendimento da estatística 

do teste.  
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A variância de uma amostra é a média dos quadrados dos desvios em relação à média do 

grupo. Simbolicamente,  

1

2

n

xx
Variância i (10)  

Note-se que é utilizado n 

 

1, pois a pesquisa considera dados amostrais e a estratificação de 

uma amostra diminui um grau de liberdade87.  

A análise da variância utiliza dois processos diferentes para estimar as variâncias das 

populações. De acordo com Stevenson (2001, p. 256), se as duas estimativas são 

aproximadamente iguais, isto tende a confirmar H0; se uma das estimativas é muito maior que 

a outra, isto tende a confirmar H1. Esses dois processos são chamados estimativa dentro e 

estimativa entre , conforme demonstrado pelo Quadro 1:  

Quadro 1 - ANOVA - Analysis of Variance 

Fonte de variação Soma de 
quadrados 

Graus de liberdade Quadrados médios Teste F 

Entre tratamentos eQ 1k 
1

2

k

Q
S e

e 

Dentro das 
amostras etr QQQ

 

kn

 

kn

QQ
S et

t
2 

2

2

r

e
cal S

S
F

 

Total tQ 1n   

FONTE: MARTINS, 2001, p. 236.  

As variáveis demonstradas na tabela anterior são expressas pelas fórmulas a seguir:  

k

i

n

j

iie

i

xxnQ
1 1

2  
(11)  

                                                

 

87 Para Gujarati (2000, p. 60), o termo número de graus de liberdade significa o número total de observações na 
amostra (= n) menos o número de restrições independentes (lineares) imposta a elas. Em outras palavras, é o 
número de observações independentes de um total de n observações. 
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k

i

n

j

k

i i

nj

j
ij

ijr

i

n

x

xQ
1 1 1

2

1

2

2 (12)  

Nesse sentido, o teste F baseia-se na razão entre as duas estimativas. O valor resultante da 

estatística é comparado com uma tabela de valores de F, que indica o valor máximo da 

estatística no caso de H0 ser verdadeira, a um determinado nível de significância. Esses 

cálculos foram processados por meio do programa estatístico SPSS versão 13.0, utilizando um 

nível de significância de 5%. Os resultados dos testes indicam um p-value de 0,170 e 0,063 

para o grupo tratado e o grupo controle, respectivamente. Sendo assim, com uma 

probabilidade de erro de 5%, pode-se afirmar não haver indícios para a rejeição da hipótese 

nula (H0: 1= 2), já que p-value > 

 

= 0,05, ou seja, conclui-se que a média das amostras não 

é estatisticamente diferente. As tabelas contendo os resultados do teste F gerados pelo 

programa SPSS estão disponíveis no Anexo N.   

3.3.2 Influência da quantidade de agências na provisão coletiva e individual 

Os critérios de mensuração de provisão para devedores duvidosos estabelecidos pela IAS 39 

requerem que operações de crédito individualmente relevantes para a entidade

 

sejam 

avaliadas pelo método individual, enquanto que saldos menores com características de risco 

de crédito semelhantes sejam avaliados pelo método coletivo. Essa lógica remete à hipótese 

de que bancos de atacado teriam maior participação de provisão individual na composição do 

saldo total, comparativamente a bancos de varejo que designariam maior representatividade à 

provisão coletiva.  

A tipificação de varejo e atacado atribuída à estrutura operacional dos bancos pode ser 

quantificada por meio da razão do patrimônio líquido pela quantidade de agências, tendo em 

vista que a concentração de recursos por agência indicaria uma estrutura tipificada como 

atacado e o inverso uma estrutura de varejo. Entretanto, pode haver situações em que bancos 

de patrimônios líquidos semelhantes tenham objetivos de negócio diferentes. Por exemplo, 

bancos com estruturas de capital semelhantes podem destinar quantias diferentes às atividades 

de concessão de crédito, ocasionando diferentes necessidades de agências em funcionamento 
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para atendimento da demanda dos correntistas e para oferecimento de serviços aos clientes. 

Para eliminar tal distorção, também foi considerada a razão do montante de operações de 

crédito pela quantidade de agências.   

Têm-se, assim, as duas variáveis indicativas da estrutura operacional dos bancos definidas 

como sendo a razão do patrimônio líquido e da carteira de crédito pela quantidade de agências 

das respectivas instituições financeiras pertencentes à amostra. Dessa forma, o objetivo da 

presente análise é medir o grau de relacionamento entre essas duas variáveis e a participação 

das provisões coletiva e individual em relação ao saldo total e concluir sobre sua 

significância.   

A análise foi realizada para os dois exercícios sociais posteriores à adoção das IFRS, ou seja, 

2005 e 2006. Uma ressalva é feita ao banco ING Groep, pois embora a divulgação dos 

montantes de provisão coletiva e individual seja requerida pelas normas internacionais de 

contabilidade, não foram identificadas tais informações nas demonstrações contábeis 

referentes aos exercícios sociais findos em 2005 e 2006. As informações foram coletadas a 

partir das respectivas demonstrações contábeis dos bancos pertencentes à amostra, exceto pela 

quantidade de agências que foi obtida a partir do Management Discussion & Analysis - 

MD&A.  

Sendo assim, a técnica estatística utilizada será a análise de correlação88, uma vez que o 

objetivo do estudo correlacional, de acordo com Stevenson (2001, p. 367), é a determinação 

da força do relacionamento entre duas observações emparelhadas. O grau de relacionamento 

entre duas variáveis é sintetizado por um coeficiente de correlação conhecido como r de 

Spearman, que é uma técnica estatística não-paramétrica cujo único pressuposto é que os 

dados se disponham em postos. O cálculo da correlação utiliza a seguinte fórmula:  

1

6
1

2

2

nn

d
rsp  (13)  

Onde n é o número de observações e 

 

d 2 é a soma dos quadrados das diferenças entre os 

postos. O coeficiente de correlação por postos de Spearman pode variar de -1,00 a +1,00. 

                                                

 

88 Stevenson (2001, p. 367) afirma que o termo correlação significa literalmente co-relacionamento , pois 
indica até que ponto os valores de uma variável estão relacionados com os da outra.
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Quanto mais próximo de 1,00 estiver o rsp, maior a relação entre os dois conjuntos de postos; 

assim como quanto mais próximo o rsp estiver de -1,00, menor a relação entre os dois 

conjuntos. Um coeficiente de correlação próximo de 0 indica ausência de relacionamento 

entre as variáveis.  

Com relação à significância de rsp, de acordo com Stevenson (2001, p. 384), convém ser 

testada particularmente se o tamanho amostral é pequeno ou se o valor de rsp é pequeno. Para 

situações em que n é maior que 10, as hipóteses H0: rsp = 0 vs. H1: rsp  0 podem ser testadas 

pela seguinte fórmula, com n -2 graus de liberdade:  

21

0
2 nr

r
t

sp

sp  (14)  

As matrizes de correlação e os testes de significância demonstrados no Anexo P contêm os 

cálculos efetuados para os anos de 2005 e 2006 por meio do programa estatístico SPSS versão 

13.0, por meio dos quais é possível verificar a inexistência de correlação significativa, para os 

habituais níveis de significância de 0,01 e 0,05, entre a quantidade de agência dos bancos e o 

método de avaliação da provisão para devedores duvidosos, pois os p-values associados aos 

coeficientes de correlação são maiores que  = 0,05 e 0,01.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS   

Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados dos testes estatísticos anteriormente 

discutidos e relacioná-los com alguns pontos conceituais correspondentes ao método de 

mensuração de provisão para devedores duvidosos estabelecido pela IAS 39.   

A análise se inicia pelos modelos de regressão linear ajustados aos dados do grupo tratado e 

do grupo controle. Os gráficos a seguir ilustram esses modelos e demonstram o 

comportamento da provisão para devedores duvidosos em função da carteira de crédito dos 

dois grupos:   
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Gráfico 1 - Provisão X Crédito 
(Grupo tratado)
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Gráfico 2 - Provisão X Crédito 
(Grupo controle)

  

O posicionamento dos gráficos facilita uma análise comparativa do comportamento dos 

modelos. Confrontando-se as duas retas de regressão ajustadas, é possível verificar que não 

existem diferenças visualmente relevantes entre ambos os graus de inclinação. No entanto, é 

possível identificar diferenças entre as dispersões dos dados em torno das duas retas, que 

ocorrem em virtude dos diferentes princípios contábeis segundo os quais as informações 

foram preparadas, ou seja, decorrem dos ajustes necessários à conversão para US GAAP das 

informações constantes do grupo tratado.  

Recorrendo-se aos resultados dos testes aplicados com o intuito de validar os pressupostos 

requeridos pela análise de regressão linear, conclui-se não haver evidências estatísticas para se 

rejeitar a hipótese de que os modelos não são válidos, tanto para o grupo tratado quanto para o 

grupo controle, possibilitando algumas conclusões acerca desses dois modelos. Antes que 

essas conclusões sejam aprofundadas, cabe retomar as equações 3 e 4: 
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DummyCarteiraPDD IFRSIFRS 458,227.1017,0  (3)  

DummyCarteiraPDD USGAAPUSGAAP 537,659.1018,0  (4)  

Um dos testes aplicados para a validação do modelo, o teste t, tem como objetivo concluir 

sobre a significância individual dos coeficientes angulares das variáveis independentes. Os 

resultados desses testes permitem concluir não haver indícios estatísticos para rejeitar a 

hipótese de que os coeficientes angulares da reta sejam significativamente diferentes de zero. 

Nesse sentido, de acordo com as equações 3 e 4, pode-se concluir que antes da adoção das 

normas internacionais de contabilidade o percentual médio de provisão sobre a carteira de 

crédito dos bancos pertencentes à amostra era de 1,7%, enquanto que o percentual médio 

desses mesmos bancos calculado com base nas informações preparadas de acordo com os US 

GAAP para o período 2000 a 2004 era de 1,8%.  

Ainda com base no teste t dos coeficientes angulares, recorrendo-se aos resultados 

demonstrados pelo Anexo D, conclui-se que os coeficientes angulares das variáveis dummies 

são estatisticamente significativos, o que permite afirmar que o impacto médio no valor da 

provisão para devedores duvidosos dos bancos que compõem a amostra do grupo tratado a 

partir de 2005 corresponde a uma queda do saldo no valor aproximado de EUR 1,227 bilhões, 

assim como demonstrado pela equação 3.   

Entretanto, a causa desse efeito poderia ter sido incorretamente atribuída à adoção das IFRS 

em 2005 se a análise do grupo controle fosse ignorada. O modelo que contempla as 

informações contábeis preparadas em conformidade com os US GAAP também apresenta um 

dummy significativo com mesma direção, ou seja, de acordo com a equação 4, nota-se um 

impacto negativo no valor aproximado de EUR 1,660 bilhões. Isso permite concluir que a 

queda no saldo da provisão para devedores duvidosos não pode ser atribuída à adoção das 

IFRS, mas sim, a qualquer outra variável não estudada, como, por exemplo, alterações de 

natureza macroeconômica, pois o saldo de provisão para devedores duvidosos mensurado de 

acordo com os US GAAP também sofreu uma queda nos anos de 2005 e 2006 e esse grupo 

está isolado dos efeitos da variável estudada, que é a adoção das normas internacionais de 

contabilidade. 
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No entanto, o teste t de significância para i indica apenas se o coeficiente angular é ou não 

diferente de zero, sem que se possa concluir até que ponto os valores de y estão relacionados 

com os de xi. Essa finalidade é atribuída ao coeficiente de determinação, também conhecido 

como r2. O valor de r2 pode variar de 0 a 1 e estará muito mais próximo de 1 quando a 

dispersão em torno da reta de regressão for pequena em relação à variação total dos valores de 

y em torno de sua média. Recorrendo aos valores de r2 ajustado89 disponíveis no Anexo F, 

verificam-se coeficientes de determinação de 0,899 e 0,897 para os modelos ajustados aos 

dados que compõem o grupo tratado e o grupo controle, respectivamente. Essas estatísticas 

permitem afirmar que aproximadamente 90% da variabilidade do saldo total de provisão para 

devedores duvidosos é explicada pelas variáveis independentes presentes no modelo de 

regressão linear ajustado, correspondentes à carteira de crédito e à variável dummy, tanto em 

referência ao grupo controle quanto ao grupo tratado.  

Entretanto, conforme comentado no tópico 3.3.1.2 Teste de comparação de médias, o modelo 

de regressão utilizado possui uma restrição pelo fato de lidar com valores absolutos, podendo 

distorcer conclusões relacionadas à significância dos impactos nos saldos de provisão 

medidos em termos relativos aos tamanhos das respectivas carteiras de crédito. Uma das 

maneiras de eliminar essa distorção é considerar a divisão da provisão para devedores 

duvidosos pelo total da carteira de crédito, tornando a variação do saldo de provisão relativa 

ao tamanho da carteira de crédito.   

Nesse sentido, foi aplicado o teste paramétrico de diferença de médias (ANOVA) 

considerando a razão da provisão para devedores duvidosos pela carteira de crédito, aqui 

denominada de percentual de provisão, com o intuito de eliminar esses possíveis efeitos 

ocasionados pela utilização de valores absolutos. Os gráficos a seguir demonstram o 

comportamento do percentual de provisão dos bancos que compõem a amostra estudada de 

2000 a 2006, embora se ressalte que o teste de diferença de médias foi efetuado considerando 

os dois exercícios anteriores e os dois posteriores à adoção das normas internacionais de 

contabilidade. 

                                                

 

89 De acordo com Maroco (2003, p. 386), a incorporação de mais uma variável independente tende a aumentar o 
r2 mesmo que esta variável possua influência reduzida sobre a variável dependente. Alternativamente, o 
coeficiente de determinação ajustado dado por Zar (1999 apud MAROCO, 2003, p.386) pode ser usado com 
maior segurança como indicador da qualidade do ajustamento. Nesse sentido, enquanto que a adição de uma 
nova variável ao modelo leva ao aumento de r2, tendo em vista a incorporação de uma variável dummy ao 
modelo foi utilizado o r2 ajustado na análise. 
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Os gráficos possibilitam uma análise inicial das variações dos percentuais de provisão durante 

o período. A tendência de queda visualmente observada desses percentuais nos anos de 2005 e 

2006 em relação aos demais é condizente com o sinal negativo da variável dummy 

contemplada pelo modelo de regressão, pois o sinal indica uma queda no saldo de provisão 

quando da adoção das normas internacionais de contabilidade, ou seja, de acordo com o 

modelo de regressão ajustado aos dados, o percentual médio de provisão, representado pelo 

coeficiente angular da variável independente CarteiraIFRS, é impactado negativamente pelo 

valor do coeficiente angular da variável dummy quando esta assume o valor de 1, ou seja, nos 

anos de 2005 e 2006.  

A análise do Gráfico 3 também permite constatar não terem ocorrido variações visualmente 

significantes do percentual de provisão nos exercícios sociais posteriores à adoção das IFRS 

(2005 e 2006), sendo mantida a tendência de queda já observada em anos anteriores, o que 

poderia representar um indício de que a provisão para devedores duvidosos calculada em 

conformidade com a metodologia disposta pela IAS 39 não difere significativamente daquela 

calculada segundo as normas de contabilidade locais anteriormente adotadas pelos bancos que 

pertencem à amostra.  

No entanto, em 2005, ano de adoção das IFRS, o saldo de provisão para devedores duvidosos 

poderia ter sido influenciado de maneira significativa em razão de outras variáveis de 

qualquer natureza não consideradas na presente análise, e com efeito contrário ao da transição 

para as IFRS, de maneira a se compensarem, o que direcionaria a conclusões incorretas sobre 

a relevância do impacto causado pelo evento estudado. Logo, o grupo controle atende à 

finalidade de isolar esses efeitos, uma vez que as informações contábeis em US GAAP estão 
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expostas às mesmas condições que aquelas preparadas de acordo com outras práticas 

contábeis, exceto pela adoção das IFRS, pois este corresponde ao evento estudado.  

Sendo assim, recorrendo aos resultados do teste estatístico de diferença de médias (ANOVA), 

verifica-se o p-value de 0,170 e 0,063, respectivamente, para o grupo tratado e o grupo 

controle. Esses resultados permitem afirmar, para os usuais níveis de significância de 1% e 

5%, não haver indícios estatísticos para a rejeição da hipótese nula (H0: 1 = 2) de que as 

médias são estatisticamente iguais. O resultado do teste do grupo controle possibilita afirmar 

que o conjunto de variáveis não estudadas não teve impacto significativo na média dos 

percentuais de provisão nos anos de 2005 e 2006, ou seja, seu efeito não é significativo a 

ponto de induzir a conclusões equivocadas acerca do grupo tratado. Em outras palavras, 

conclui-se não haver indícios para aceitar a hipótese de que a adoção da metodologia de 

cálculo de provisão para devedores duvidosos disposta pela IAS 39 tenha impactado 

significativamente, do ponto de vista estatístico, o saldo anteriormente calculado de acordo 

com as práticas contábeis locais adotadas. Os relatórios de saída gerados pelo programa 

estatístico SPSS versão 13.0 relativos ao teste da ANOVA estão disponíveis no Anexo N.  

Uma das possíveis causas para a adoção das normas internacionais de contabilidade não ter 

impactado significativamente o saldo de provisão dos bancos pode ser atribuída à relativa 

semelhança entre os modelos de mensuração de provisão para devedores duvidosos 

anteriormente adotados por alguns países, principalmente pelo Reino Unido e República da 

Irlanda, e o método disposto pela IAS 39. Essa hipótese pode ser confirmada ou rejeitada com 

base no emprego do mesmo teste estatístico paramétrico de diferença de médias (ANOVA), 

entretanto, agora sendo aplicado sobre grupos de países organizados em função das 

semelhanças que conceitualmente aproximam os métodos de cálculo de provisão 

estabelecidos pelas práticas contábeis locais que eram adotadas antes de 2005.  

O Capítulo 2 traz uma revisão dos modelos de cálculo anteriormente adotados pelos países 

que compõem a amostra estudada. Especificamente em relação ao Reino Unido e República 

da Irlanda, nota-se que o método de mensuração anteriormente adotado por esses países é o 

que mais se assemelha ao disposto pela IAS 39, comparativamente aos demais países. Ambos 

os métodos prevêem o desconto dos fluxos de caixa futuros estimados à taxa de juro efetiva, 

mediante ocorrência de eventos específicos capazes de caracterizar uma perda por 

imparidade, no caso operações de crédito individualmente relevantes para a entidade; bem 
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como um segundo método de provisão calculada com base em grupos de operações de 

características de risco de crédito semelhantes. Eles se distinguem, principalmente, pela IAS 

39 permitir apenas o reconhecimento de perdas fundamentadas por eventos incorridos, 

enquanto que o método adotado antes de 2005 pelo Reino Unido e República da Irlanda não 

restringia o reconhecimento de perdas esperadas. O confronto desses dois conceitos é 

aprofundado no tópico 2.4.2 Perda incorrida versus perda esperada.  

Por outro lado, Espanha, Grécia e Holanda adotavam modelos que não se assemelhavam tanto 

ao estabelecido pela IAS 39 quanto o que Reino Unido e República da Irlanda utilizavam. Por 

exemplo, na Espanha e Grécia os métodos eram substancialmente caracterizados pelo 

estabelecimento de percentuais fixos atribuídos a determinados níveis de risco de crédito. 

Algumas variações entre esses modelos são constatadas, mas não são suficientes para 

aproximá-los dos métodos de avaliação individual e coletivo estabelecidos pela IAS 39, 

conforme relatado no Capítulo 2. Dessa forma, o agrupamento dos países obedeceu a dois 

conceitos principais: Países pertencentes ao Grupo A são aqueles que adotavam modelos 

que consideravam os métodos individual e coletivo para fins de mensuração da perda por 

imparidade das operações de crédito, independente da existência de diferenças relativas aos 

conceitos de perda incorrida e perda esperada; já os que compõem o Grupo 2 são os que se 

caracterizam substancialmente por atribuir percentuais fixos em função dos respectivos níveis 

de risco de crédito atribuídos pelas normas, e o método holandês que também não contempla 

os dois conceitos de provisão calculada individualmente e com base em grupos de ativos 

financeiros.  

Dessa forma, com o intuito de responder se a semelhança entre o método previsto pelo Reino 

Unido e República da Irlanda e o estabelecido pela IAS 39 consiste em uma das razões para a 

constatação de não haver impactos significativos na provisão para devedores duvidosos dos 

bancos europeus listados na Bolsa de Nova Iorque após a adoção das normas internacionais 

de contabilidade, são formuladas as seguintes hipóteses para o teste de diferença de médias:  

H0: 1 GRUPO A = 2 GRUPO A vs. H1: 1 GRUPO A  2 GRUPO A  

H0: 1 GRUPO B = 2 GRUPO B vs. H1: 1 GRUPO B  2 GRUPO B  
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O período compreendido na aplicação do teste estatístico é o mesmo que o adotado no teste 

anterior: dois anos depois e dois após a adoção das normas internacionais de contabilidade. 

Além disso, também se ressalta a utilização do grupo controle compreendendo as informações 

contábeis preparadas de acordo com os US GAAP para fins de atendimento das mesmas 

finalidades anteriormente expostas.   

Os países de origem e os grupos aos quais pertence cada uma das instituições financeiras que 

compõem a amostra estudada são demonstrados pela Tabela 4 a seguir:  

Tabela 4 - Agrupamento dos países 

Nome País de origem Grupo 

   

1. The Royal Bank of Scotland Escócia A 
2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Espanha B 
3. Banco Santander Central Hispano Espanha B 
4. National Bank of Greece Grécia B 
5. ABN AMRO Holanda B 
6. ING Groep Holanda B 
7. Barclays Bank Inglaterra A 
8. HSBC Inglaterra A 
9. Lloyds TSB Inglaterra A 
10. National Westminster Bank Inglaterra A 
11. Allied Irish Banks Irlanda A 
12. The Governor and Company of the Bank of Ireland Irlanda A 

 

Os gráficos demonstrados a seguir ilustram o comportamento dos percentuais de provisão 

para devedores duvidosos, segundo as práticas contábeis locais até 2004 e as normas 

internacionais de contabilidade a partir de 2005, conforme segregação em grupos atribuída 

pela Tabela 4:  
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Visualmente, é possível constatar diferenças entre as dispersões dos dados em cada um dos 

gráficos, o que corresponde a um indício de que os grupos foram separados segundo critérios 

capazes de identificar características que distinguissem o comportamento dos dados neles 

contidos. Outra análise sobre o comportamento ilustrado permite verificar que, ao menos 

visualmente, a mesma tendência de queda no percentual de provisão é observada em ambos 

grupos, entretanto, não são identificadas variações abruptas após o ano de 2005 indicativas de 

impactos ocasionados pela introdução das normas internacionais de contabilidade.   

Considerando os resultados dos testes estatísticos de diferença de médias (ANOVA) 

processados pelo programa estatístico SPSS versão 13.0 e disponíveis no Anexo O, verificam-

se os p-values de 0,140 e 0,303, respectivamente, para os Grupos A e B, referentes às 

informações que compõem o grupo tratado. Esses resultados permitem afirmar que, para os 

usuais níveis de significância de 1% e 5%, não há indícios estatísticos para a rejeição das 

hipóteses nulas (H0: 1 GRUPO A = 2 GRUPO A e H0: 1 GRUPO B = 2 GRUPO B).   

Adicionalmente, os resultados dos testes do grupo controle (p-values de 0,167 e 0,107, 

respectivamente, para os Grupos A e B) permitem afirmar que o conjunto de variáveis não 

estudadas não teve impacto significativo na média dos percentuais de provisão nos anos de 

2005 e 2006. Ou seja, conclui-se não haver indícios para aceitar a hipótese de que a 

semelhança entre o método previsto pelo Reino Unido e República da Irlanda e o estabelecido 

pela IAS 39 consiste em uma das razões para a constatação de não haver impactos 

significativos na provisão para devedores duvidosos dos bancos europeus listados na Bolsa de 

Nova Iorque após a adoção das normas internacionais de contabilidade.  

Quanto à existência de relação entre a quantidade de agências dos bancos e os métodos de 

avaliação por eles utilizados para fins de mensuração de provisão para devedores duvidosos, 

cabe retomar a aplicabilidade dos dois métodos, sobre a qual dispõe a IAS 39: método 

individual, aplicável a operações de crédito individualmente relevantes para a entidade; e 

método coletivo, destinado a saldos menores e homogêneos com características de risco de 

crédito semelhantes. Essa lógica remete à hipótese anteriormente levantada de que bancos de 

atacado teriam maior participação de provisão individual na composição do saldo total, 

comparativamente a bancos de varejo que designariam maior representatividade à provisão 

coletiva.  
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Com base nos resultados dos testes de significância dos coeficientes de correlação 

demonstrados no Anexo P, é possível concluir que, para os habituais níveis de significância 

de 0,01 e 0,05, não há indícios para rejeitar a hipótese nula (H0: rsp = 0 vs. H1: rsp  0), pois os 

p-values associados aos coeficientes de correlação são maiores que 

 
= 0,05 e 0,01: em 2005 

e 2006, os p-values associados à correlação entre as variáveis Crédito / Ag e 

%_Individual

 

são, respectivamente, 0,729 e 0,915; enquanto que os p-values associados à 

correlação entre as variáveis PL / Ag e %_Individual , respectivamente em 2005 e 2006, 

são 0,915 e 0,979.  

Os testes de significância dos coeficientes de correlação foram aplicados para confirmar 

estatisticamente uma afirmação que também pode ser constatada por meio de uma análise 

descritiva. Os coeficientes de correlação entre as variáveis Crédito / Ag e %_Individual 

são -11,8% e 3,6%, respectivamente em 2005 e 2006, ou seja, são medidas muito baixas para 

que se pudesse inferir a existência de relação significativa no comportamento de ambas 

variáveis. Além disso, o sinal do coeficiente de correlação de -11,8% ainda contraria a 

expectativa de que bancos de atacado teriam maior participação de provisão individual na 

composição do saldo total, comparativamente a bancos de varejo que atribuiriam maior 

representatividade à provisão coletiva. Quanto às variáveis PL / Ag e %_Individual , os 

coeficientes de correlação de -3,6% e -0,9%, em 2005 e 2006, respectivamente, confirmam a 

inexistência de relação significativa entre as variáveis estudadas.  

A análise dos gráficos apresentados a seguir pode revelar informações adicionais sobre a 

razão de não existir correlação significativa entre essas variáveis. Eles demonstram a 

representatividade de provisão coletiva e individual em relação ao saldo total de provisão de 

três bancos que pertencem à amostra estudada:  

Gráfico 7 - Representatividade dos 
métodos (2005)
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As informações acima ilustradas permitem constatar que, nos anos de 2005 e 2006, o HSBC 

possuía mais de 90% do saldo total de provisão para devedores duvidosos avaliado por meio 

do método coletivo, a maior representatividade desse método coletivo entre os bancos 

analisados. Recorrendo-se às informações referentes à concentração de recursos por agência 

do banco, verifica-se que o HSBC possui um dos menores índices de concentração de crédito 

concedido e patrimônio líquido por agência: em 2005, EUR 64 milhões e EUR 8 milhões, 

respectivamente; e em 2006, EUR 65 milhões e EUR 8 milhões, respectivamente. De outro 

lado, o Bank of Ireland está entre os bancos que apresentam maior representatividade do 

método individual em relação ao saldo total de provisão, com a participação de 66% e 68% do 

referido método nos anos de 2005 e 2006, respectivamente. O Bank of Ireland também é o 

banco que possui os maiores índices de concentração de crédito concedido e patrimônio 

líquido por agência: em 2005, EUR 331 milhões e EUR 17 milhões, respectivamente; e em 

2006, EUR 424 milhões e EUR 23 milhões, respectivamente.   

Considerando apenas os dois bancos até aqui citados, as evidências apresentadas seriam 

suficientes para confirmar a hipótese de que bancos de atacado teriam maior participação de 

provisão individual na composição do saldo total, comparativamente a bancos de varejo que 

designariam maior representatividade à provisão coletiva. Entretanto, alguns bancos que 

compõem a amostra estudada apresentam relações completamente contrárias às apresentadas 

pelo HSBC e Bank of Ireland. Por exemplo, a representatividade do método individual em 

relação ao saldo total de provisão do ABN AMRO é de 72% e 64%, nos anos de 2005 e 2006, 

respectivamente, aproximando-se da representatividade apresentada pelo Bank of Ireland. Em 

contrapartida, os índices de concentração de crédito e patrimônio líquido por agência do ABN 

AMRO são próximos aos do HSBC: em 2005, EUR 107 milhões e EUR 7 milhões, 

respectivamente; e em 2006, EUR 98 milhões e EUR 6 milhões, respectivamente.   

Esse comportamento também contraria uma das prováveis justificativas para o fato de não 

terem sido constatadas correlações significativas entre as variáveis estudadas. Retomando os 

conceitos expostos no tópico 2.4. Provisão para devedores duvidosos segundo as IFRS, foi 

citado que um dos pontos dos quais os membros do IASB discordaram quando da publicação 

da IAS 39 estava relacionado ao fato de um empréstimo que tenha sido submetido a uma 

avaliação individual 

 

por meio da qual se tenha constatado estar sem imparidade 

 

ainda ter 

de ser incluído em um grupo de ativos financeiros com características de risco de crédito 
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similares com o propósito de ter sua perda por imparidade coletivamente mensurada. Nesse 

sentido, mesmo que um banco tivesse uma carteira de crédito substancialmente composta por 

operações individualmente relevantes, caso tivesse sido constatado não estarem com 

imparidade por meio de uma avaliação individual, ainda assim esse mesmo banco tipificado 

como atacadista poderia ter maior representatividade de provisão coletiva em relação ao total, 

pois essas operações de crédito individualmente relevantes e sem imparidade também seriam 

submetidas à provisão calculada com base em grupo.   

A relação observada no exemplo do ABN AMRO não se aplica à situação anteriormente 

descrita, pois embora sua estrutura operacional possa ser considerada como a de um banco de 

varejo, ele apresenta maior representatividade do saldo total de provisão atribuída ao método 

de avaliação individual. Esse resultado leva a concluir haver indícios de que o ABN AMRO 

tenha um número significativamente maior de postos de atendimento em relação aos demais 

bancos estudados, pois sua carteira seria concentrada em operações individualmente 

relevantes, fato corroborado pela maior representatividade de provisão coletiva em relação ao 

total; ou que o banco utilize o método individual para operações de crédito nas quais o 

conceito aplicado de relevante considere operações cujos principais sejam relativamente 

menores e aumente o volume de crédito concedido que é individualmente avaliado para fins 

de imparidade, comparativamente ao conceito de relevante empregado pelos demais bancos 

que compõem a amostra estudada.  

Finalmente, conclui-se que a quantidade de agências dos bancos estudados não se relaciona 

com a representatividade de provisão calculada pelo método individual na composição do 

saldo total de provisão para devedores duvidosos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As pressões impostas pela internacionalização do mercado de capitais favoreceram a decisão 

do Parlamento da União Européia de impor, por meio do Regulamento nº 1606/2002, a 

adoção das normas internacionais de contabilidade na elaboração das suas demonstrações 

contábeis consolidadas a partir de 2005 às empresas domiciliadas na UE e listadas em 

mercados regulamentados. Seguindo o movimento dos mercados internacionais, o Brasil se 

inicia em uma nova etapa, representada pela busca da convergência das práticas contábeis.  

Nesse sentido, o presente trabalho buscou apresentar os principais conceitos nos quais se 

pautam os critérios de mensuração de provisão para devedores duvidosos estabelecidos pela 

IAS 39, verificar e quantificar, por meio de técnicas estatísticas, a relevância do impacto no 

saldo de provisão dos bancos europeus listados na NYSE decorrentes da transição em 2005, 

além de analisar a relação entre os métodos coletivo e individual e a quantidade de agências 

dos bancos. Com isso, esperou-se que os resultados da pesquisa pudessem auxiliar na 

elucidação de questões relativas à base conceitual que suporta o novo modelo de mensuração 

de provisão para devedores duvidosos, bem como possíveis impactos decorrentes da transição 

para as IFRS, colaborando, dessa forma, para sua aplicação no âmbito brasileiro.  

Antes de iniciar o presente estudo, foram reveladas, no Capítulo 1, as expectativas, por parte 

do pesquisador, de que a introdução das IFRS pudesse causar impactos significativos na 

mensuração da provisão para devedores duvidosos. Contudo, os resultados da pesquisa 

apresentados no Capítulo 4 e sintetizados a seguir contrariam essas expectativas.  

Inicialmente, foram esclarecidos os principais conceitos relacionados ao método de cálculo de 

provisão para devedores duvidosos estabelecido pela IAS 39 sob um ponto de vista crítico, 

apresentando os pontos dos quais dois membros do IASB divergiram quando da publicação 

da norma e ilustrando exemplos práticos sobre questões cuja complexidade os fizessem 

oportunos.   

Nos tópicos seguintes, foram apresentados os modelos de mensuração anteriormente adotados 

pelos países de origem dos bancos que pertencem à amostra estudada. Verificou-se que o 

método britânico, também aderido pela República da Irlanda, é relativamente semelhante ao 
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estabelecido pela IAS 39, o que foi observado também no Capítulo 4. Por esse motivo, os 

países foram agrupados de acordo com as características dos modelos impostos pelas 

respectivas práticas contábeis locais adotadas anteriormente à transição para as IFRS, com o 

intuito de responder se a semelhança entre o método previsto pelo Reino Unido e República 

da Irlanda e o estabelecido pela IAS 39 consistia em uma das razões para ter sido constatado 

não haver impactos significativos na provisão para devedores duvidosos dos bancos estudados 

quando da adoção das normas internacionais.  

Dessa forma, em resposta à primeira questão de pesquisa, concluiu-se que a adoção das 

normas internacionais de contabilidade pelos bancos europeus listados na NYSE causou 

impactos insignificantes no saldo de provisão para devedores duvidosos, independente da 

relativa semelhança conceitual existente entre o modelo britânico e o determinado pela IAS 

39.    

Dois motivos principais podem ser considerados para explicar a insignificância dos impactos 

produzidos pela introdução das IFRS no saldo de provisão, embora sejam necessárias 

pesquisas futuras para que tais afirmações possam ser confirmadas. A primeira hipótese está 

relacionada ao fato de que as práticas contábeis locais anteriormente adotadas pudessem ser 

suficientemente próximas, do ponto de vista conceitual, dos requerimentos exigidos pelas 

IFRS e, conseqüentemente, produzissem resultados similares. Entretanto, uma revisão do 

Capítulo 2 permite constatar que os modelos espanhol e grego, por exemplo, em muito pouco 

se assemelhavam ao método estabelecido pela IAS 39, o que contraria essa possibilidade. A 

segunda hipótese, que também não pode ser confirmada pela presente pesquisa, mas que 

poderia ser objeto de estudo de trabalhos complementares, está relacionada a possíveis 

práticas de gerenciamento de resultados com o objetivo de amenizar os impactos da transição 

e uniformizar o comportamento dos resultados dos bancos. Contudo, ressalta-se, mais uma 

vez, que a confirmação ou rejeição dessas duas hipóteses deverá ser obtida por meio de 

pesquisas futuras que estabeleçam como objetivo o estudo do tema.  

No que tange à segunda questão de pesquisa, a qual indaga a existência de relacionamento 

entre os métodos de avaliação individual e coletivo utilizados para fins de mensuração de 

provisão para devedores duvidosos e a quantidade de agências das instituições financeiras 

domiciliadas na UE e listadas na NYSE, com base na revisão dos pontos relacionados à perda 

por imparidade contidos na IAS 39, verificou-se a existência de dois métodos de mensuração: 
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método individual, aplicável a operações de crédito individualmente relevantes para a 

entidade; e método coletivo, destinado a saldos menores e homogêneos com características de 

risco de crédito semelhantes. Essa relação remete à hipótese de que bancos de atacado teriam 

maior participação de provisão individual na composição do saldo total, comparativamente a 

bancos de varejo que designariam maior representatividade à provisão coletiva. Entretanto, 

essa lógica foi rejeitada pelo resultado do teste de significância do coeficiente de correlação 

de Spearman, o qual indicou que a relação existente entre as variáveis estudadas é imaterial.   

Em alguns casos, como o do ABN AMRO, por exemplo, essa lógica se apresenta invertida, 

pois, embora uma análise comparativa da sua quantidade de agências em relação à dos demais 

bancos pertencentes à amostra estudada permita considerá-lo como sendo um banco de varejo, 

o ABN AMRO apresenta maior representatividade do saldo total de provisão atribuída ao 

método de avaliação individual. Esse resultado indica dois indícios: (i) o ABN AMRO pode 

ter um número significativamente maior de postos de atendimento em relação aos demais 

bancos estudados, pois sua carteira seria concentrada em operações individualmente 

relevantes, fato corroborado pela maior representatividade de provisão coletiva em relação ao 

total; ou (ii) o banco pode ter utilizado o método individual para operações de crédito nas 

quais o conceito aplicado de relevante considere operações cujos principais sejam 

relativamente menores e aumente o volume de crédito concedido que é avaliado 

individualmente para fins de imparidade, comparativamente ao conceito de relevante 

empregado pelos demais bancos que compõem a amostra estudada.  

Por fim, conclui-se que não existe diferença significativa entre o saldo de provisão para 

devedores duvidosos calculado segundo as normas locais anteriormente adotadas pelos 

bancos europeus listados na Bolsa de Nova Iorque e o mensurado em consonância com as 

IFRS. Também se conclui não existir relação significativa entre os métodos de avaliação 

individual e coletivo previstos pelas IFRS para fins de mensuração da provisão para 

devedores duvidosos e a quantidade de agências dos bancos, pois o conceito de operação 

individualmente relevante difere entre as instituições estudadas.  
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APÊNDICE 1: PDD X CARTEIRA DE CRÉDITO 2003 a 2006  

ANO PDD_IFRS (*) PDD_USGAAP 
2006 0,035002933 0,028801843 
2006 0,006581711 0,006445475 
2006 0,003422686 0,003421564 
2006 0,008226070 0,009455934 
2006 0,007668036 0,007667470 
2006 0,025011206 0,016602026 
2006 0,016838219 0,015555712 
2006 0,011799504 0,007075730 
2006 0,016651826 0,018569028 
2006 0,011647237 0,011610178 
2006 0,011331553 0,011323421 
2006 0,013572703 0,013560243 
2005 0,036778651 0,036948144 
2005 0,007907828 0,006517636 
2005 0,003545819 0,003544384 
2005 0,007855400 0,009306071 
2005 0,007634665 0,007634665 
2005 0,025764353 0,017925133 
2005 0,018887218 0,016788240 
2005 0,012815364 0,009720968 
2005 0,015347256 0,016918716 
2005 0,011843790 0,011909346 
2005 0,012698274 0,012675371 
2005 0,014229698 0,014206918 
2004 0,041728423 0,042785879 
2004 0,011721883 0,011721883 
2004 0,003991641 0,003991641 
2004 0,009750845 0,012203543 
2004 0,013368361 0,014408948 
2004 0,027148630 0,019563005 
2004 0,020790077 0,017466531 
2004 0,010982718 0,007538920 
2004 0,018724126 0,019198535 
2004 0,010775415 0,010903509 
2004 0,014723684 0,014725589 
2004 0,015833548 0,015854567 
2003 0,048547277 0,047838801 
2003 0,013151119 0,013151119 
2003 0,006988451 0,006988451 
2003 0,013198896 0,016426295 
2003 0,015873884 0,019750267 
2003 0,026890282 0,025920919 
2003 0,029663080 0,034890444 
2003 0,013495342 0,010724772 
2003 0,022101150 0,023143529 
2003 0,012399169 0,012510911 
2003 0,018504075 0,018499386 
2003 0,015530767 0,015551397 

(*) Dados em IFRS a partir de 2005, inclusive. Anteriormente a essa data, eram adotadas as práticas contábeis 
locais dos respectivos países relacionados na amostra.   
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APÊNDICE 2: PDD X CARTEIRA DE CRÉDITO 2003 a 2006  PAÍSES GRUPO A

  
ANO PDD_IFRS_GRUPO A (*)

 
PDD_USGAAP_GRUPO A

 
2006 0,006581711 0,006445475 
2006 0,003422686 0,003421564 
2006 0,011799504 0,007075730 
2006 0,016651826 0,018569028 
2006 0,011647237 0,011610178 
2006 0,011331553 0,011323421 
2006 0,013572703 0,013560243 
2005 0,007907828 0,006517636 
2005 0,003545819 0,003544384 
2005 0,012815364 0,009720968 
2005 0,015347256 0,016918716 
2005 0,011843790 0,011909346 
2005 0,012698274 0,012675371 
2005 0,014229698 0,014206918 
2004 0,011721883 0,011721883 
2004 0,003991641 0,003991641 
2004 0,010982718 0,007538920 
2004 0,018724126 0,019198535 
2004 0,010775415 0,010903509 
2004 0,014723684 0,014725589 
2004 0,015833548 0,015854567 
2003 0,013151119 0,013151119 
2003 0,006988451 0,006988451 
2003 0,013495342 0,010724772 
2003 0,022101150 0,023143529 
2003 0,012399169 0,012510911 
2003 0,018504075 0,018499386 
2003 0,015530767 0,015551397 

(*) Dados em IFRS a partir de 2005, inclusive. Anteriormente a essa data, eram adotadas as práticas contábeis 
locais dos respectivos países relacionados na amostra.                    
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APÊNDICE 3: PDD X CARTEIRA DE CRÉDITO 2003 a 2006  PAÍSES GRUPO B

  
ANO PDD_IFRS_GRUPO B (*)

 
PDD_USGAAP_GRUPO B

 
2006 0,035002933 0,028801843 
2006 0,008226070 0,009455934 
2006 0,007668036 0,007667470 
2006 0,025011206 0,016602026 
2006 0,016838219 0,015555712 
2005 0,036778651 0,036948144 
2005 0,007855400 0,009306071 
2005 0,007634665 0,007634665 
2005 0,025764353 0,017925133 
2005 0,018887218 0,016788240 
2004 0,041728423 0,042785879 
2004 0,009750845 0,012203543 
2004 0,013368361 0,014408948 
2004 0,027148630 0,019563005 
2004 0,020790077 0,017466531 
2003 0,048547277 0,047838801 
2003 0,013198896 0,016426295 
2003 0,015873884 0,019750267 
2003 0,026890282 0,025920919 
2003 0,029663080 0,034890444 

(*) Dados em IFRS a partir de 2005, inclusive. Anteriormente a essa data, eram adotadas as práticas contábeis 
locais dos respectivos países relacionados na amostra.     
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ANEXO A: Nota explicativa às demonstrações contábeis do banco The Governor and 
Company of The Bank of Ireland de 2004 

 
Critical accounting policies: provision for 

bad and doubtful debts

   
Provision for Bad and Doubtful Debts  
Group policy is to provide for bad and doubtful debts to reflect losses inherent in the loan 
portfolio at the balance sheet date. There are two types of provisions, specific and general.   

Specific provisions are made for loan and advances when the Group considers that the 
creditworthiness of a borrower has deteriorated such that the recovery of the whole or part of 
an outstanding advance is in serious doubt. The amount of the specific provision is equivalent 
to the amount necessary to reduce the carrying value of the advance to its expected ultimate 
net realisable value. The calculation of specific provisions is inherently subjective and is 
based on the Group s assessment of the likelihood of default and the estimated loss arising to 
the Group in that instance. The assessments are performed on an individual basis and take 
into account factors such as the financial condition of the borrower, nature and value of 
collateral held and the costs associated with obtaining repayment and realisation of 
collateral.  

For a number of the Group s retail portfolios, which comprise small balance homogeneous 
loans, specific provisions are calculated based on formula driven approaches taking into 
account factors such as the length of time that payments from borrowers are overdue and 
historic loan loss experience.  

A general provision is also made against loans and advances to cover latent loan losses 
which are known from experience to be present in any portfolio of loans and advances but 
have yet to be specifically identified. Grading systems are used to rate the credit quality of 
borrowers. The general provision is calculated by reference to the underlying grade portfolio.  

The aggregate specific and general provisions which are made during the year, less amounts 
released and net recoveries of loans previously written-off, are charged against profits for the 
year. Loans and advances are stated on the balance sheet net of aggregate specific and 
general provisions.     
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ANEXO B: Nota explicativa às demonstrações contábeis do Barclays PLC de 2004 

 
Critical accounting estimates: bad and doubtful debts

  
Bad and Doubtful Debts 
The estimation of potential credit losses is inherently uncertain and depends upon many 
factors, including general economic conditions, changes in individual customer s 
circumstances, structural changes within industries that alter competitive positions, and other 
external factors such as legal and regulatory requirements and other governmental policy 
changes.   

Specific provisions are raised when the Group considers that the creditworthiness of a 
borrower has deteriorated such that the recovery of the whole or part of an outstanding 
advance is in serious doubt.   

For larger accounts this is usually done on an individual basis and all relevant 
considerations that have a bearing on the expected future cash flows are taken into account, 
for example, the business prospects for the customer, the realisable value of collateral, the 
Group s position relative to other claimants, the reliability of customer information and the 
likely cost and duration of the work-out process. Subjective judgements are made in this 
process that may vary from person to person and team to team. Furthermore, judgements 
change with time as new information becomes available or as workout strategies evolve, 
resulting in frequent revisions to the specific provisions as individual decisions are taken, 
case by case.   

Within the retail and small businesses portfolios which are comprised of large numbers of 
small homogeneous assets, statistical techniques are used to raise specific provisions on a 
portfolio basis, based on historical recovery rates. These statistical analyses use as primary 
inputs the extent to which accounts in the portfolio are in arrears and historical information 
on the eventual losses encountered from such delinquent portfolios. There are many such 
models in use, each tailored to a product, line of business or customer category. The models 
are updated from time to time. However, experience suggests that the models are reliable and 
stable, stemming from the very large numbers of accounts from which the model building 
information is drawn. These models do not contain judgemental inputs, but judgement and 
knowledge is needed in selecting the statistical methods to use when the models are developed 
or revised.   

General provisions are raised to cover losses which are known from previous historical 
experience to be present in loans and advances at the balance sheet date, but which have not 
yet been specifically identified. These provisions are adjusted at least half-yearly by an 
appropriate charge or release of general provision based on statistical analyses, other 
information about customers and judgements by management and the Board.   

In outline, the statistical analyses are performed on a portfolio basis as follows: For larger 
accounts, gradings are used to rate the credit quality of borrowers. Each grade corresponds 
to an expected default frequency and is calculated by using statistical methodologies and 
expert judgement. To ensure that the result is as accurate as possible, several different 
sources may be used to rate a borrower (e.g. internal model, external vendor model, ratings 
by credit rating agencies and the knowledge and experience of the credit officers). The 
general provision also takes into account the expected severity of loss at default, i.e. the 
amount outstanding when default occurs that is not subsequently recovered. Recovery is 
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usually substantial and depends, for example, on the level of security held in relation to each 
loan, and the Bank s position relative to other claimants. Also taken into account is the 
expected exposure at default. Both loss given default and exposure at default are statistically 
derived values.   

For the large numbers of retail accounts, the approach is in principle the same as for the 
corporate and business accounts. However, individual consideration of accounts is not 
practicable, and statistical methodologies are used to assess the loss in portfolios of accounts.   

The general provision also includes a specifically identified element to cover country transfer 
risk calculated on a basis consistent with the overall general provision calculation.   

In establishing the level of the general provision, management judgement is applied to the 
results of the statistical analyses. This is applied at business level where management takes 
account of the quality of the statistical analyses and the relevance of historical data used in 
the analyses to individual or groups of customers, current information, and the general 
economic and environmental factors mentioned above.    
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ANEXO C: Nota explicativa às demonstrações contábeis do banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A. de 2004 

 
Accounting principles applied: loan loss provisions

  
Loan loss provisions 
The loan loss provisions are intended to cover the losses, if any, which might arise in the full 
recovery of all credit and off-balance-sheet risks assumed by the Group in the course of its 
financial business (Notes 7, 8 and 9). For presentation purposes, they are recorded as a 
reduction of the Due from Credit Institutions , Total Net Lending and Debentures and 
Other Debt Securities captions on the asset side of the accompanying consolidated balance 
sheets. The provisions to cover any losses on the Group s off-balance-sheet risks are included 
under the Provisions for Contingencies and Expenses - Other Provisions caption on the 
liability side of the accompanying consolidated balance sheets.   

The loan loss provisions were determined on the basis of the following criteria:   

1. Specific provisions: on an individual basis, as stipulated by Bank of Spain Circular 4/1991. 
The balance of the specific loan loss provision is increased by provisions from period income 
and decreased by chargeoffs of debts deemed to be uncollectible or which have been 
nonperforming for more than three years (six years in the case of mortgage transactions with 
full coverage) and, if appropriate, by recoveries of the amounts previously provided for.   

2. General-purpose provision: in accordance with Bank of Spain regulations, an additional 
general-purpose provision, representing 1% of loans, fixed-income securities, contingent 
liabilities and nonperforming assets without mandatory coverage (0.5% in the case of certain 
mortgage transactions with full coverage), is set up to cover risks not specifically identified as 
problematic at the present time. The balance of the general-purpose loan loss provision is 
increased by provisions recorded with a charge to income and is decreased when the risk 
assets making up the calculation basis diminish with respect to the previous period and 
provisions are released.   

3. Provision for the statistical coverage of loan losses: from July 1, 2000, the Group is 
required to record a provision for the statistical coverage of the unrealized loan losses on the 
various homogeneous loan portfolios, by charging each quarter to the Net Loan Loss 
Provisions caption in the accompanying consolidated statements of income, the positive 
difference resulting from subtracting the specific net charges for loan losses recorded in the 
quarter from one-fourth of the statistical estimate of the overall unrealized loan losses on the 
various homogeneous loan portfolios (credit risk of each portfolio multiplied by the weighting 
coefficients established by Circular 4/1991 which range from 0% to 1.5%). If the resulting 
difference were negative, the amount would be credited to the consolidated statement of 
income with a charge to the provision recorded in this connection (to the extent of the 
available balance). The maximum amount of this provision is three times the sum of the 
amount of each credit risk category multiplied by its respective weighting coefficient.   

4. Country-risk provision: this provision is recorded on the basis of each country s degree of 
debt-servicing difficulty, per the classification and schedule established in Bank of Spain 
Circular 4/1991.    
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ANEXO D: RELATÓRIOS SPSS  EQUAÇÕES DE REGRESSÃO  

Coeficientesa,b: Regressão IFRS   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 

B 
Std. 
Error Beta 

T 

 
Sig. 

 
Tolerance VIF 

1

 
Carteira_IFRS ,017

 
,001

 
1,030

 
23,278

 
,000

 
,611

 
1,635

   

Dummy -1227,458

 

392,253

 

-,138

 

-3,129

 

,002

 

,611

 

1,635

 

a  Dependent Variable: PDD_IFRS 
b  Linear Regression through the Origin    

Coeficientesa,b: Regressão USGAAP  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Collinearity Statistics 

Model 
B Std. 

Error Beta 

T 

 

Sig. 

 

Tolerance VIF 

1

 

Carteira_USGAAP

 

,018

 

,001

 

1,057

 

23,321

 

,000

 

,600

 

1,667

   

Dummy -1659,537

 

395,930

 

-,190

 

-4,191

 

,000

 

,600

 

1,667

 

a  Dependent Variable: PDD_USGAAP 
b  Linear Regression through the Origin    

Estatística descritivab: IFRS   

 

Meana Root Mean 
Square N 

PDD_IFRS 3904,42

 

4739,530

 

84

 

Carteira_IFRS 237569,15

 

286944,351

 

84

 

Dummy ,29

 

,535

 

84

 

a  The observed mean is printed 
b  Coefficients have been calculated through the origin.    

Estatística descritivab: USGAAP  

  

Meana Root Mean 
Square N 

PDD_USGAAP 3817,44

 

4670,057

 

84

 

Carteira_USGAAP 233079,61

 

281477,942

 

84

 

Dummy ,29

 

,535

 

84

 

a  The observed mean is printed 
b  Coefficients have been calculated through the origin.       
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ANEXO E: RELATÓRIOS SPSS  ANOVA DAS REGRESSÕES  

ANOVA da Regressão c,d: IFRS   

Model 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression  1701741209,906

 
2

 
850870604,953

 
376,811

 
,000a

   
Residual    185162606,896

 
82

 
2258080,572

       

Total 1886903816,803b

 

84

       

a  Predictors: Dummy, Carteira_IFRS 
b  This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through 
the origin. 
c  Dependent Variable: PDD_IFRS 
d  Linear Regression through the Origin    

ANOVA da Regressão c,d: USGAAP  

Model 

  

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1646973139,676

 

2

 

823486569,838

 

364,967

 

,000a

   

Residual 185019262,922

 

82

 

2256332,475

       

Total 1831992402,599b

 

84

       

a  Predictors: Carteira_USGAAP, Dummy 
b  This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is zero for regression through 
the origin. 
c  Dependent Variable: PDD_USGAAP 
d  Linear Regression through the Origin                         
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ANEXO F: RELATÓRIO SPSS  RESUMO DOS MODELOS  

Model Summary c,d: IFRS  

Change Statistics 
Model

 
R R 

Squarea 
Adjusted 
R Square

 
Std. Error of 
the Estimate R Square 

Change 
F 

Change df1

 
df2

 
Sig. F 

Change 

Durbin-
Watson

 

1 ,950b ,902 ,899 1502,691 ,902 376,811 2 82 ,000 1,902 

a  For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability 
in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for 
models which include an intercept. 
b  Predictors: Dummy, Carteira_IFRS 
c  Dependent Variable: PDD_IFRS 
d  Linear Regression through the Origin    

Model Summary c,d : USGAAP  

Change Statistics 
Model

 

R R 
Squarea 

Adjusted 
R Square

 

Std. Error of 
the Estimate R Square 

Change 
F 

Change df1

 

df2

 

Sig. F 
Change 

Durbin-
Watson

 

1 ,948b ,899 ,897 1502,109 ,899 364,967 2 82 ,000 2,169 

a  For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability 
in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for 
models which include an intercept. 
b  Predictors: Carteira_USGAAP, Dummy 
c  Dependent Variable: PDD_USGAAP 
d  Linear Regression through the Origin                        
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ANEXO G: RELATÓRIOS SPSS 

 
NORMAL PROBABILITY PLOTS  
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Dependent Variable: PDD_IFRS

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual    
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Dependent Variable: PDD_USGAAP

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual  
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ANEXO H: RELATÓRIOS SPSS  TESTES DE NORMALIDADE DOS RESÍDUOS  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test: Resíduos PDD_IFRS  

  
Standardized 

Residual 

N 84

 
Mean ,1426433

 
Normal Parametersa,b 

Std. Deviation ,98354439

 

Absolute ,123

 

Positive ,123

 

Most Extreme 
Differences 

Negative -,066

 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,126

 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,159

 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data.    

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test: Resíduos PDD_USGAAP  

  

Standardized 
Residual 

N 84

 

Mean ,1362608

 

Normal Parametersa,b 

Std. Deviation ,98445980

 

Absolute ,102

 

Positive ,102

 

Most Extreme 
Differences 

Negative -,062

 

Kolmogorov-Smirnov Z ,934

 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,348

 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data.                    
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ANEXO I: RELATÓRIOS SPSS 

 
MATRIZES DE CORRELAÇÕES BIVARIADAS  

Matriz de correlações bivariadasa : IFRS  

  
PDD_IFRS Carteira_IFRS Dummy 

PDD_IFRS 1,000

 
,943

 
,503

 
Carteira_IFRS ,943

 
1,000

 
,623

 
Std. Cross-product 

Dummy ,503

 
,623

 
1,000

 

PDD_IFRS 84

 

84

 

84

 

Carteira_IFRS 84

 

84

 

84

 

N 

Dummy 84

 

84

 

84

 

a  Coefficients have been calculated through the origin.    

Matriz de correlações bivariadasa : US GAAP  

 

PDD_USGAAP Carteira_USGAAP Dummy 

PDD_USGAAP 1,000

 

,937

 

,479

 

Carteira_USGAAP ,937

 

1,000

 

,633

 

Std. Cross-product 

Dummy ,479

 

,633

 

1,000

 

PDD_USGAAP 84

 

84

 

84

 

Carteira_USGAAP 84

 

84

 

84

 

N 

Dummy 84

 

84

 

84

 

a  Coefficients have been calculated through the origin.                           
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ANEXO J: RELATÓRIOS SPSS  DIAGNÓSTICOS DE COLINEARIDADE  

Collinearity Diagnosticsa,b: IFRS  

Variance Proportions 
Model     Dimension Eigenvalue Condition 

Index 
Carteira_IFRS Dummy 

1 1 1,623

 
1,000

 
,19

 
,19

   
2 ,377

 
2,076

 
,81

 
,81

 

a  Dependent Variable: PDD_IFRS 
b  Linear Regression through the Origin    

Collinearity Diagnosticsa,b: USGAAP  

Variance Proportions 
Model     Dimension Eigenvalue 

Condition 
Index 

Carteira_USGAAP Dummy 

1 1 1,633

 

1,000

 

,18

 

,18

   

2 ,367

 

2,108

 

,82

 

,82

 

a  Dependent Variable: PDD_USGAAP 
b  Linear Regression through the Origin                              
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ANEXO L: RELATÓRIOS SPSS 

 
SCATTER PLOTS 
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ANEXO M: RELATÓRIOS SPSS  PRESSUPOSTOS PARA TESTES DE MÉDIAS  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test: PDD_IFRS e PDD_USGAAP  

  
PDD_IFRS PDD_USGAAP 

N 48

 
48

 
Mean ,016

 
,016

 
Normal Parametersa,b 

Std. Deviation ,010

 

,009

 

Absolute ,183

 

,186

 

Positive ,183

 

,186

 

Most Extreme 
Difference 

Negative -,097

 

-,104

 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,270

 

1,287

 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,080

 

,073

 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data.    

Test of Homogeneity of Variance: Levene 

 

PDD_IFRS e PDD_USGAAP  

  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

Based on Mean ,434

 

1

 

46

 

,513

 

Based on Median ,194

 

1

 

46

 

,662

 

Based on Median and with 
adjusted df ,194

 

1

 

43,770

 

,662

 

PDD_IFRS 

Based on trimmed mean ,368

 

1

 

46

 

,547

 

Based on Mean 1,081

 

1

 

46

 

,304

 

Based on Median ,682

 

1

 

46

 

,413

 

Based on Median and with 
adjusted df ,682

 

1

 

40,223

 

,414

 

PDD_USGAAP 

Based on trimmed mean ,910

 

1

 

46

 

,345
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ANEXO N: RELATÓRIOS SPSS TESTES DE MÉDIAS: ANOVA  

ANOVA: PDD_IFRS   

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,000

 
1

 
,000

 
1,947

 
,170

 
Within Groups ,004

 
46

 
,000

     

Total ,004

 

47

          

ANOVA: PDD_USGAAP   

 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,000

 

1

 

,000

 

3,622

 

,063

 

Within Groups ,004

 

46

 

,000

     

Total ,004

 

47
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ANEXO O: RELATÓRIOS SPSS TESTES DE MÉDIAS: ANOVA POR GRUPOS  

ANOVA: PDD_IFRS_Grupo A  

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,000

 
1

 
,000

 
2,314

 
,140

 
Within Groups ,001

 
26

 
,000

     

Total ,001

 

27

          

ANOVA: PDD_USGAAP_Grupo A  

 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,000

 

1

 

,000

 

2,023

 

,167

 

Within Groups ,001

 

26

 

,000

     

Total ,001

 

27

          

ANOVA: PDD_IFRS_Grupo B  

 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,000

 

1

 

,000

 

1,124

 

,303

 

Within Groups ,003

 

18

 

,000

     

Total ,003

 

19

          

ANOVA: PDD_USGAAP_Grupo B  

 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,000

 

1

 

,000

 

2,887

 

,107

 

Within Groups ,002

 

18

 

,000

     

Total ,003

 

19
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ANEXO P: RELATÓRIOS SPSS 

 
CORRELAÇÕES (SPEARMAN)  

Matriz de correlações  2005  

Spearman's rho Crédito / Ag PL / Ag %_Individual %_Coletiva 

Correlation Coefficient 1,000

 
,800(**)

 
-,118

 
,118

 
Crédito / Ag 

Sig. (2-tailed) .

 
,003

 
,729

 
,729

 
Correlation Coefficient ,800(**)

 
1,000

 
-,036

 
,036

 
PL / Ag 

Sig. (2-tailed) ,003

 

.

 

,915

 

,915

 

Correlation Coefficient -,118

 

-,036

 

1,000

 

-1,000(**)

 

%_Individual 
Sig. (2-tailed) ,729

 

,915

 

.

 

,000

 

Correlation Coefficient ,118

 

,036

 

-1,000(**)

 

1,000

 

%_Coletiva 
Sig. (2-tailed) ,729

 

,915

 

,000

 

.

 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

Matriz de correlações  2006  

Spearman's rho Crédito / Ag PL / Ag %_Individual %_Coletiva 

Correlation Coefficient 1,000

 

,882(**)

 

,036

 

-,036

 

Crédito / Ag 
Sig. (2-tailed) .

 

,000

 

,915

 

,915

 

Correlation Coefficient ,882(**)

 

1,000

 

-,009

 

,009

 

PL / Ag Sig. (2-tailed) ,000

 

.

 

,979

 

,979

 

Correlation Coefficient ,036

 

-,009

 

1,000

 

-1,000(**)

 

%_Individual Sig. (2-tailed) ,915

 

,979

 

.

 

,000

 

Correlation Coefficient -,036

 

,009

 

-1,000(**)

 

1,000

 

%_Coletiva Sig. (2-tailed) ,915

 

,979

 

,000

 

.

 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Onde: 

Crédito / Ag = Montante de operações de crédito dividido pela quantidade de agências; 

PL / Ag = Patrimônio líquido dividido pela quantidade de agências; 

%_Individual = Provisão individual em relação ao total de provisão; 

%_Coletiva = Provisão coletiva em relação ao total de provisão.  

Obs.: A variável %_Coletiva figura no quadro apenas se evidenciar que a soma da provisão 

coletiva mais a individual representa o total de provisão para devedores duvidosos. 

Obviamente, pelo fato de a soma das provisões coletiva e individual corresponder a 100% do 

saldo, o coeficiente de correlação de uma variável sempre será o inverso da outra.      
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ANEXO Q: ECONOMIC BULLETINS Nº. 13 E Nº. 20 (BANCO CENTRAL DA 
GRÉCIA)  

Economic Bulletin nº 13 (1999)  
1. The provision made by credit institutions which are incorporated in Greece [ ] shall 

beat least equal to the total amount which is derived from the application of the following 
ratios to the outstanding balances of the relevant categories of claims arising from lending: 
a) Performing loans, including such loans parts of which are in arrears up to 3 months: 1 per 
cent; b) Loans parts of which are in arrears for 3 to 6 months: 10 per cent;  c) Loans part of 
which are in arrears for 6 to 12 months: 25 per cent; d) Loans part of which are ins arrears 
for 12 months and over: 40 per cent; e) Non-performing loans (accounts Nos 2 and 25 of the 
Banks Uniform Accounting Plan): 40 per cent;  f) Doubtful debts (accounts Nos 27 and 28 of 
the Banks Uniform Accounting Plan): 50 per cent. If interest continues to be posted on 
claims under categories c) to e) above, despite the existence of due interest in arrears for 6 to 
12 months from the date of its posting, an increment amounting to 70 per cent of the interest 
ported as of 1 January 1999 shall be added to the amount of provisions which is derived from 
the application of the corresponding ratios to the outstanding balances of the claims in 
question. [ ] 2. Claims arising from lending to business firms with a negative net value on 
the basis of their most recent balance sheets, and to business firms which have got bankrupt 
or are in the stage of winding-off, shall be classified under item f , regardless of the length 
of the time period for which past-due debts to a credit institutions are in arrears.  3. In 
particular, a) For claims arising from housing loans to natural persons, the minimum 
required provision shall be 70 per cent of the amounts derived from the application of the 
ratios referred to in par. 1 above, provided that these claims are secured by mortgages or 
urban real state which can be used for housing purposes. b) For claims arising from 
consumer credit, credit cards and personal loans, minimum required provision shall be 
calculated on the basis of the ratios referred to in par. 1 above, plus an additional 30 per 
cent. 4. As regards claims referred to in Bank of Greece Governor s Act 2054/1992, chapter 
6,par. 1a, indents (4) and (6), instead of applying the rations referred to in par. 1 above to 
total amount of each specific claim, required provisions may be calculated on the basis of 
only the uncovered part of the claim. 

   

Economic Bulletin nº 20 (2003) 
1. The ratios applicable on the outstanding balance of categories of claims arising from 

lending referred to in paragraph 1 shall be increased as follows: categories (d) and (e): from 
40% to 50%; category (f): from 50% to 60%.. [...] 3. Paragraph 3 shall be replaced as 
follows: In particular, a) For claims arising from loans to natural persons for house 
purchase, the minimum required provisions shall be 70% of the amounts derived from the 
application of the ratios referred to in paragraph 1 above, provided that: (i) these claims are 
covered by mortgages on the said residential property; (ii) the total mount of outstanding 
loans of the specific property (housing loan, repair loan, etc.) shall not exceed 70% of the 
objective value of the property. Where the total amount of loans exceeds this loan-to-value 
ratio, the lower provisioning requirement shall only apply to the part of the loans that 
corresponds to 70% of the objective value of the property. b) For consumer loans, credit 
cards and personal loans, the provisioning ratios shall be 40% higher than those mentioned 
in paragraph 1.
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