Curso de Cálculo de Custos para Gerenciamento em
Instituições Financeiras
Para desenvolverem seus sistemas de custeio, as instituições financeiras
adaptaram para si os modelos desenvolvidos pelas empresas industriais. Tais
modelos desenvolvidos pelas empresas industriais tiveram sua origem na
necessidade de compararem os custos dos produtos fabricados com as
receitas obtidas pela comercialização.
Ao adaptarem para si tais modelos, as instituições financeiras encontraram nas
rotinas referentes às prestações de serviços aos clientes os objetos de custeio
que, devido às suas características, podem ser medidos e custeados como
assim o é os produtos industrializados.
Mas as instituições financeiras possuem duas fontes de receitas distintas, a
originária do resultado de intermediação financeira e a referente à prestação de
serviços aos clientes, sendo que a forma como se origina o resultado da
intermediação financeira não tem uma relação direta com a prestação de
serviços aos clientes.

Objetivo
Capacitar os treinando a analisar os custos bancários de um ponto de vista
gerencial, buscando relacioná-los com a intermediação financeira e as
prestações de serviços aos clientes.

Público alvo
Funcionários de instituições financeiras e cooperativas de crédito, Funcionários
de instituições financeiras e de cooperativas de crédito, que atuem na área de
ou controladoria e de custos. Pessoas que desejam ingressar na área.
Empreendedores de prestadoras de serviços que querem ter domínio deste
conhecimento como forma de alavancar a administração do negócio.
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Benefícios
A participação neste evento permite mais precisão no cálculo dos custos dos
serviços bancários, ter uma melhor visão do resultado dos clientes e dos
produtos bancários, auxiliar na determinação das tarifas de serviços bancários.
Metodologia de ensino
Revisão dos conceitos fundamentais do tema da aula e discussão. Aula
expositiva e discussão de casos, e debates. Exposição através de abordagem
teórica e prática, com a aplicação de exemplos abrangendo a estrutura de
controle das ações necessárias, propiciando um suporte para elucidação de
dúvidas durante e após o término imediato do curso.
Pré requisitos
Não existem pré-requisitos mandatórios para esta formação, no entanto ter
algum

conhecimento

de

produtos

e

serviços

financeiros

auxilia

entendimento.

Conteúdo Programático

1. Explanação sobre a função das instituições financeiras e a estrutura
existente para a prestação dos serviços.
2. As receitas das instituições financeiras.


Receitas de Intermediação Financeira.



Receitas de Prestações de Serviços.



Receitas com Tarifas Interbancárias.

3. Despesas Bancárias.


Despesas de Intermediação Financeira.



Despesas Administrativas.
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no



Despesas com tarifas interbancárias.

4. Custos Bancários.


Custos diretos, indiretos e específicos.



Custos Fixos e Variáveis.



Onde estão alocados os custos administrativos.

5. Sistemas de Custeio.


Sistema de Custeio por Absorção.



Sistema de Custeio Direto ou Variável.



Custeio Baseado em atividades – Custeio ABC.

6. Sistemas de Custeios Bancários.


Sistema de Custeio por Absorção total.



Sistema de Custeio Direto.



Sistema de Custeio Híbrido.



Sistema Unificado de custos do CENECUSTOS da Febraban.



Custeio Baseado em atividades no setor de serviços.

7. Um Sistema de Fixação de Preços dos Serviços Financeiros
8. Custeio considerando o princípio contábil da Realização de Despesas e
Confrontação com as despesas.
9. Simulações do custeio dos clientes com os modelos de apropriações
apresentados.
10. Considerações Finais.
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Material desenvolvido para o
treinamento em parceria com o
GrupoTreinar. É proibida a
cópia deste conteúdo, no todo
ou em parte, sem autorização
prévia.
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